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Príloha č.2 

  
(NÁVRH) 

 
ZMLUVA  O DIELO 

 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov a podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
 

I. Zmluvné strany 
 

1.1 Objednávateľ: 
 
                              Ministerstvo hospodárstva SR 

Sídlo:                              ul. Mierová č. 19, 827 15 Bratislava 212 
IČO:                              00 686 832 
IČ DPH:                   nie je platcom DPH  
Peňažný ústav:       Štátna pokladnica  
Číslo účtu:                   SK52 8180 0000 0070 0006 1569  
Zastúpený:                   Ing. Albín Kotian, vedúci služobného úradu  

 
(ďalej len „Objednávateľ") 

 
a 
 

1.2  Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:    
Sídlo:      
Štatutárny zástupca:   
Bankové spojenie:    
č. účtu:     
IČO:      
DIČ:      
IČ DPH:     
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu ................., 

Oddiel: .......... vložka č. .............. 
Číslo telefónu:    
Fax:      
E-mail: 
    
(ďalej len "Zhotoviteľ") 
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II. Predmet zmluvy 
 
2.1. V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra – prioritná os číslo 7 je možné 

realizovať projekty, ktoré vytvoria nástroje IKT pre podporu výsledkov projektov 
realizovaných v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. Ministerstvo 
hospodárstva SR predložilo projektový zámer „Zlepšovanie podnikateľského prostredia 
na Slovensku a hodnotenie politík v kompetencii Ministerstva hospodárstva SR“, ktorý 
bol schválený monitorovacím výborom. Architektonická vízia verejnej správy 2020, na 
základe ktorej sa bude riadiť rozvoj informačného prostredia a eGovernmentu 
v programovom období 2014-2020, tiež počíta s komplexným riešením oblastí agendy 
RIA a to v rozsahu: 
- návrh regulácií a riadenie regulačného prostredia, 
- monitoring regulačného prostredia, 
- dohľad a dozor nad regulačným prostredím. 
 

2.2. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu ako výsledok verejného obstarávania 
zákazky: „Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti: Inteligentné regulácie – podpora 
procesov posudzovania vplyvov regulácií informačnými a komunikačnými 
technológiami“ realizovaného ako  zákazku postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 

 
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonať dielo spočívajúce vo vypracovaní: 

a) štúdie uskutočniteľnosti pre projekty Operačného programu integrovaná 
infraštruktúra prioritná os 7 – informatizácia spoločnosti (OPII PO7) vrátane 
príslušných príloh, 

b) architektonického modelu navrhnutého riešenia (podľa metodiky ARCHIMATE 
2.0), 

c) reformného zámeru pre oblasť lepšej regulácie. 
 

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo podľa bodu  2.3. tejto Zmluvy v súlade s 
podmienkami uvedenými v tejto Zmluve a podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 
tejto Zmluvy – Podrobná špecifikácia predmetu Zmluvy. 

 

III. Čas a podmienky plnenia 
 
3.1. Dňom začatia vykonávania diela bude deň nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.  

 
3.2. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi riadne vykonané dielo do 40 (štyridsiatich) dní 

odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a to v tlačenej podobe v dvoch 
vyhotoveniach a v elektronickej podobe na CD nosiči.  
 

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Zhotoviteľa prevziať riadne a včas 
vykonané dielo v súlade s podmienkami uvedenými v článku V. tejto Zmluvy.  
 

3.4. Dodržanie dohodnutého termínu dodania diela podľa bodu 3.2. tohto článku Zmluvy je 
závislé aj od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa dojednaného v tejto 
Zmluve. O dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia sa predĺži 
lehota na odovzdanie predmetu Zmluvy podľa bodu 3.2. tohto článku Zmluvy.  
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3.5. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu Zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou. 
 

IV. Cena za služby a platobné podmienky 
 

4.1. Cena za riadne vykonanie diela bola zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so 
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 
Z. z. v znení neskorších predpisov pevnou sumou, ako cena maximálna a konečná za 
celý predmet Zmluvy, a to v celkovej výške .......... EUR bez DPH (slovom: .............. 
EUR), t. j. ................. EUR s DPH (slovom: ....... EUR). 

 
4.2. Zhotoviteľ je/nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Pri zmene sadzby DPH je 

rozhodujúca cena bez DPH a Zhotoviteľ vyúčtuje daň z pridanej hodnoty podľa 
platných právnych predpisov.  
 

4.3. Prílohu č. 2 Zmluvy tvorí Podrobná cenová špecifikácia predmetu Zmluvy. 
 

4.4. Cena podľa bodu 4.1 tohto článku je konečná a sú v nej zohľadnené všetky súvisiace 
výdavky. Zhotoviteľ si nebude v súvislosti s plnením  predmetu Zmluvy uplatňovať 
žiadne ďalšie náklady. 

 
4.5. Objednávateľ  neposkytuje na plnenie Zmluvy žiadne preddavky. 

 
4.6. Cenu podľa bodu 4.1. tohto článku uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe 

predloženej faktúry s 30-dňovou lehotou splatnosti odo dňa jej doručenia 
Objednávateľovi a považuje sa za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu 
Objednávateľa na účet Zhotoviteľa. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti 
daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a špecifikáciu dodaných služieb a fakturovanej ceny. Za správne 
vyhotovenie faktúry zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ.  

 
4.7. Podkladom pre vyhotovenie faktúry a jej neoddeliteľnou súčasťou bude Protokol o 

odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán v súlade s podmienkami uvedenými v článku  V. tejto Zmluvy.  

 
4.8. Úhrada ceny za predmet Zmluvy bude vykonaná formou bezhotovostného platobného 

styku. 
 

4.9. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra musí obsahovať nasledovné náležitosti: 
− názov a sídlo Zhotoviteľa, názov a sídlo Objednávateľa, 
− označenie faktúry a jej číslo, 
− registračné číslo a deň podpisu Zmluvy, 
− predmet plnenia (podrobná špecifikácia predmetu Zmluvy) a deň jeho splnenia, 
− deň odoslania a lehotu splatnosti faktúry, 
− označenie banky a číslo účtu Objednávateľa, 
− celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti na účely DPH, 
− prílohy požadované Objednávateľom,  
− označenie banky a číslo účtu Zhotoviteľa, 
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− podpis a odtlačok pečiatky Zhotoviteľa. 
 
4.10. Faktúru je nevyhnutné zasielať doporučene v obálke označenej slovom „faktúra“. 

 
4.11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, 

Objednávateľ je oprávnený do troch dní od riadneho doručenia vrátiť faktúru 
Zhotoviteľovi na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto 
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 30-dňová lehota splatnosti začne 
plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. 

 
4.12. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť faktúru, má 

Zhotoviteľ právo uplatniť si úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý 
začatý deň omeškania. 

 
V. Odovzdanie a prevzatie predmetu Zmluvy 

 
5.1. Odovzdanie a prevzatie predmetu Zmluvy sa uskutoční formou písomného Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy (ďalej len „Protokol“), schváleného a 
podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Vzor Protokolu tvorí 
prílohu č. 3 tejto Zmluvy. 
 

5.2. Dielo odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi v súlade s podmienkami uvedenými v 
článku 3 bod 3.2. tejto Zmluvy, spolu s dvoma vyhotoveniami Protokolu, na ktorých sa 
vyznačí deň odovzdania diela.  

 
5.3. Objednávateľ do 5 (piatich) pracovných dní od odovzdania diela zo strany 

Zhotoviteľovi buď: 
a) podpisom Protokolu bez výhrad potvrdí, že dielo bolo vykonané riadne a včas, v 

súlade s podmienkami určenými v tejto Zmluve a  jedno vyhotovenie podpísaného 
Protokolu doručí Zhotoviteľovi, alebo 

b) v prípade, ak vykonané nezodpovedá podmienkam uvedeným v tejto Zmluve, 
oznámi túto skutočnosť Zhotoviteľovi (e-mailom, faxom, poštou) formou 
písomných výhrad k dielu. Výhrady k dielu Objednávateľ špecifikuje v písomnom 
vyhotovení Protokolu, pričom jedno vyhotovenie Protokolu s vyznačenými 
výhradami doručí Zhotoviteľovi.  

 
5.4. Márnym uplynutím lehoty podľa bodu 5.3. tohto článku Zmluvy bez oznámenia výhrad 

voči vykonanému dielu sa bude mať za to, že Objednávateľ nemá k vykonanému dielu 
výhrady. Prílohou faktúry a podkladom pre jej vystavenie bude v danom prípade 
Protokol podpísaný len Zhotoviteľom s poznámkou, že Objednávateľ Protokol 
nepodpísal ani nedoručil výhrady k dielu v stanovenej lehote. Objednávateľ je v 
takomto prípade povinný vydať Zhotoviteľovi jedno vyhotovenie nepodpísaného 
Protokolu pre účely fakturácie. 
 

5.5. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady diela špecifikované Objednávateľom v Protokole 
v súlade s bodom 5.3. písm. b) tohto článku Zmluvy bezplatne, do 7 (siedmich) 
pracovných dní odo dňa ich oznámenia Zhotoviteľovi. V prípade, že vady sú 
rozsiahlejšieho charakteru, zmluvné strany si môžu dohodnúť iný primeraný termín na 
ich odstránenie. Predmet plnenia sa bude v takom prípade považovať za riadne dodaný 
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dňom, keď Objednávateľ písomne (e-mailom, faxom, poštou) Zhotoviteľovi potvrdí, že 
všetky ním vznesené výhrady voči predmetu plnenia boli riadne odstránené. 

 
 
 
 

VI. Spolupôsobenie objednávateľa 
 

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje určiť pre potreby vykonania diela zodpovedného zástupcu, 
ktorý bude počas trvania tejto Zmluvy stálym konzultantom Zhotoviteľa.  
 

6.2. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť nevyhnutnú pre potreby 
vykonania diela a odovzdať Zhotoviteľovi všetky podklady potrebné pre účely 
vykonania diela do 3 (troch) pracovných dní po tom, čo o ne Zhotoviteľ písomne 
(elektronickou poštou, faxom, listom) požiada.  

 
6.3. Objednávateľ zodpovedá za úplnosť a pravdivosť podkladov odovzdaných 

Zhotoviteľovi v súlade s bodom 6.2. tohto článku.  
 

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých 
od Objednávateľa v súlade s čl. VI. bod 6.2. Zmluvy a Zhotoviteľ ani pri vynaložení 
odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo Objednávateľ napriek 
upozorneniu Zhotoviteľa na ich použití trval. 

 
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu a overovania oprávnenými 

orgánmi a inštitúciami, ktoré budú súvisieť s poskytovanými službami a je tiež povinný 
poskytnúť oprávneným osobám všetku potrebnú súčinnosť. 
 

 
 

VII. Licenčné dojednania 
 

Zhotoviteľ udeľuje v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov na 
dielo vykonané podľa tejto Zmluvy, ktoré je podľa platných právnych predpisov 
chránené ako predmet práva duševného vlastníctva, Objednávateľovi výhradnú, 
bezodplatnú, časovo, vecne a územne neobmedzenú licenciu – súhlas na použitie 
diela. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo akýmkoľvek spôsobom. Zhotoviteľ 
súhlasí, že Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe sublicenciu – súhlas na 
použitie diela, a to v rozsahu udelenej licencie. Zhotoviteľ súhlasí, že Objednávateľ 
môže licenciu zmluvou postúpiť na inú osobu. O postúpení licencie a o osobe 
postupníka bude objednávateľ informovať Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu.  

 

VIII. Zodpovednosť za škodu, zmluvná pokuta 
 

8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri uskutočňovaní predmetu Zmluvy vykonať s prihliadnutím na 
okolnosti konkrétnej situácie a svoje možnosti všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na 
odvrátenie hroziacej škody alebo jej zmiernenie. 
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8.2. Každá zo zmluvných strán zodpovedá za škodu, ktorá vznikne porušením jej zmluvných 
povinností druhej zmluvnej strane v plnej výške v zmysle príslušných ustanovení 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 

 
8.3. Každá zo zmluvných strán sa zbaví zodpovednosti za škodu podľa bodu 8.2 tohto 

článku Zmluvy, len ak preukáže, že škode nemohla zabrániť ani pri vynaložení všetkého 
úsilia, ktoré možno od nej spravodlivo požadovať. 

 
8.4. Objednávateľ je oprávnený požadovať úhradu zmluvnej pokuty vo výške 2.000 EUR v 

prípade nesplnenia povinností Zhotoviteľa v zmysle čl. III bod 3.2. tejto Zmluvy, ako aj 
v prípade nedodržania lehoty na odstránenie vád diela určenej Zhotoviteľovi v súlade 
s článkom V. bod 5.5 Zmluvy.  

 
IX. Trvanie Zmluvy 

 
9.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do dňa riadneho vykonania diela podľa tejto 

Zmluvy, najdlhšie však na dobu 6 (šiestich) mesiacov odo dňa nadobudnutia jej 
účinnosti. 

 
9.2. Táto zmluva zaniká uplynutím doby na ktorú bola uzatvorená. 

 
9.3. Zmluvné strany môžu ukončiť túto Zmluvu pred uplynutím doby na ktorú bola 

uzatvorená vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán alebo odstúpením od 
Zmluvy. 

 
9.4. Od tejto Zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípade podstatného 

porušenia zmluvných podmienok druhou zmluvnou stranou. Podstatným porušením 
zmluvných podmienok sa rozumie najmä nesplnenie povinností podľa tejto Zmluvy ani 
v dodatočnej lehote určenej druhou zmluvnou stranou.  

 
9.5. Odstúpenie od zmluvy sa doručuje druhej zmluvnej strane doporučenou zásielkou na 

adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v tejto zmluve. V prípade neúspešného doručenia 
odstúpenia od zmluvy doporučenou listovou zásielkou sa tretí deň uloženia zásielky na 
pošte bude považovať za deň riadneho doručenia. Písomnosť bude považovaná za 
riadne doručenú aj vtedy, ak ju adresát odmietne prevziať. 

 
9.6. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej strane. 
 
9.7. Pri odstúpení od Zmluvy sa Objednávateľ so Zhotoviteľom dohodnú na prevzatí 

dovtedy vykonanej časti diela. Zhotoviteľ má v takom prípade nárok na náhradu 
preukázateľných nákladov vynaložených v súvislosti s dovtedy vykonanou časťou 
diela.  

 
9.8. Ak nastane okolnosť uvedená v bode 9.7. tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ zašle 

Objednávateľovi faktúru v dvoch vyhotoveniach, v súlade s podmienkami uvedenými 
v článku IV. Zmluvy, v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. Prílohou faktúry 
bude Protokol vzťahujúci sa k vykonanej  časti  diela, na ktorej sa zmluvné strany 
dohodli v súlade s bodom 9.7. tohto článku. 

 
X. Záverečné ustanovenia 
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10.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej schválenia a podpísania oprávnenými 
zástupcami oboch zmluvných strán. 
 

10.2. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne 
zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov.   
 

10.3. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať na základe vzájomnej dohody zmluvných 
strán, iba písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami 
obidvoch zmluvných strán. 

 
10.4. Ak sa vyskytnú prekážky, ktoré jednému alebo obom zmluvným stranám čiastočne 

alebo úplne znemožnia plnenie ich povinností podľa Zmluvy, zmluvné strany sú 
povinné sa o tom bez zbytočných prieťahov informovať a spoločne sa pokúsiť tieto 
odstrániť. 

 
10.5. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, sa riadia 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov  
platných na území SR.  

 
10.6. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme štyri a 

Zhotoviteľ dva rovnopisy. 
 

10.7. Zmluvné  strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním prečítali, oboznámili sa s 
obsahom podmienok a súhlasia s nimi, sú prejavom ich slobodnej a vážnej vôle. Zmluva 
bola uzatvorená po vzájomnom prerokovaní, nie v tiesni ani za nápadne jednostranne 
nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú zmluvné strany svoje podpisy a 
odtlačky pečiatok. 

 
10.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1: Podrobná špecifikácia predmetu Zmluvy 
Príloha č. 2: Podrobná cenová špecifikácia predmetu Zmluvy 
Príloha č. 3: Vzor Protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy. 

 
 
Za Objednávateľa:      Za Zhotoviteľa:  
 
V Bratislava, dňa: .........................               V .............................. dňa: .........................  
 
 
 
____________________________                           __________________________________ 

Ing. Albín Kotian 
vedúci služobného úradu 

Ministerstva hospodárstva SR 
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Príloha č. 1 Zmluvy o dielo 
 
 

Podrobná špecifikácia predmetu Zmluvy  
 
V rámci realizácie predmetu Zmluvy je Zhotoviteľ povinný vykonať nasledujúce aktivity: 

■ Prípravu vízie a stratégie IT pre oblasť posudzovania vplyvov (RIA), v rámci toho: 
- Analýzu existujúcej stratégie a vízie rozvoja IT Ministerstva hospodárstva SR s 

ohľadom na trendy na trhu doma a v zahraničí, na plánované legislatívne, 
organizačné a procesné zmeny, ako aj na udržateľnosť a kvalitu existujúceho 
portfólia systémov a ich služieb, 

- Návrh zmien a aktualizácie stratégie a vízie rozvoja IT - Jednou z kľúčových 
oblastí stratégie rozvoja je aj zohľadnenie možností využívania cloudu a pravidlá 
pre umiestňovanie systémov doň. 

■ Analýzu potrieb, v rámci toho: 
- Identifikovanie kľúčových stakeholderov, 
- Vytvorenie zoznamu potrieb a základných požiadaviek 
- Benchmarking: 
- Porovnanie riešení daného problému so zahraničnými krajinami, prípadne s inými 

odvetviami, riešiacimi obdobný problém. Výsledky benchmarkigu musia byť 
graficky a analyticky spracované. 

■ Analýzu súčasného stavu, v rámci toho: 
- Vykonanie legislatívnej analýzy. 
- Popis aktuálneho stavu a služieb: Aktuálnemu stavu systémov a služieb sa 

Zhotoviteľ venuje na troch vrstvách. Najprv sa cez biznis architektúru zmapuje 
organizačná štruktúra a prebiehajúce procesy, ktoré zastrešuje. V aplikačnej a 
dátovej architektúre sú opísané existujúce informačné systémy, ako aj formát a typ 
dát, ktoré spravujú a sprístupňujú. Na záver pohľad do technologickej architektúry 
umožní pochopiť súčasné kapacity úložísk, priepustnosti komunikačných liniek a 
architektúru dátových centier. 

- Hodnotenie aktuálneho stavu. 
■ Posúdenie variantov riešenia a Návrh high-level architektúry, v rámci toho: 
- Popis možných variantov riešenia, 
- Odôvodnenie výberu preferovaného riešenia, ktoré je najviac v súlade so stratégiou 

a víziou a v najväčšej možnej miere prispieva k naplneniu cieľov, potrieb a 
požiadaviek. Súčasne musí riešenie optimalizovať vynaložené zdroje. 

- Definovanie základných architektonických princípov, 
- Modelovanie biznis architektúry, 
- Použije sa metodológia podľa TOGAF/ARCHIMATE, podľa ktorej sa zmapujú 

základné biznis procesy a  služby prístupné pre jednotlivé role používateľov 
systému. 

- Návrh dátových štruktúr, 
- Základné modelovanie technologickej architektúry, 
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- Technologická architektúra sa bude modelovať podľa zvolenej metodológie 
(TOGAF/ARCHIMATE) s ohľadom na existujúce systémy a architektúru. Zmapuje 
sa základná infraštruktúra sietí a architektúra dátových centier. 

■ Definíciu služieb, v rámci toho: 
- Návrh služieb, ktorý vychádza predovšetkým z analýzy potrieb a požiadaviek 

stakeholderov, ako aj z trendov a cieľov rozvoja služieb. 
■ Definovanie dopadov, v rámci toho: 
- Klasifikovanie možných dopadov. 
- Očakávané dôsledky a dopady zavedenia nového riešenia, vrátane možných 

problémov a vyvolaných potrieb v iných systémoch. 
- GAP analýza: 

- Definovanie chýbajúcich prvkov na všetkých úrovniach riešenia: Biznis vrstve 
(role, procesy, organizácia); Aplikačnej vrstve (napríklad chýbajúce komponenty); 
Technologickej vrstve (nevhodná architektúra riešenia, nedostatočná kapacita 
systémov a sietí a podobne); Bezpečnostnej vrstve (identifikovanie slabých miest 
napríklad cez bezpečnostný audit alebo penetračné testovanie). 

■ Roadmapu realizácie, v rámci toho: 
- Určenie výstupov realizácie riešenia, 
- Zmapovanie závislosti paralelne prebiehajúcich projektov. 

■ Analýzu CBA, v rámci toho: 
- Kvantifikovanie investičných nákladov, 
- Kvantifikovanie prevádzkových nákladov, 
- Kvantifikovanie prínosov projektu, 
- Výpočet CBAa to v nasledujúcich krokoch: 

- odhad priamych finančných nákladov subjektu na realizáciu projektu 
- stanovenie a kvantifikácia prínosov implementácie projektu. 

- Na základe výstupov sa vypočíta Čistá súčasná hodnota projektu, Vnútorné 
výnosové percento projektu a Doba návratnosti 

■ Návrh projektového zámeru pre IT riešenie, v rámci toho: 
- Obsahová náplň projektu, 
- Ciele a výstupy projektu,  
- Rozpočet projektu,  
- Harmonogram,  
- Hodnotiace kritériá projektu pre posúdenie úspešnosti projektu. 

■ Vypracovanie reformného zámeru pre oblasť lepšej regulácie, 
 
Výstup: 
Výstupom predmetu plnenia Zmluvy bude: 

■ Vypracovaná štúdia uskutočniteľnosti pre projekty Operačného programu integrovaná 
infraštruktúra prioritná os 7 – informatizácia spoločnosti (OPII PO7) vrátane 
príslušných príloh, 

■ Architektonický model navrhnutého riešenia (podľa metodiky ARCHIMATE 2.0). 
■ Reformný zámer pre oblasť lepšej regulácie je pripravený na schválenie. 
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Štúdia uskutočniteľnosti bude vychádzať zo schváleného formátu OPII PO7 a pokryje 
minimálne nasledovné: 

■ Legislatívnu analýzu a jej potrebné zmeny, ktoré sú nevyhnutné pre realizáciu 
projektu Inteligentné regulácie a reformu procesov súvisiacich s vyhodnocovaním 
dopadov regulácií ako aj ich monitoringom, dozorom a dohľadom; 

■ Architektúru riešenia pre súčasný a budúci stav: 
- Motivácia určí základných stakeholderov a ich záujmy, 
- Biznis architektúra definuje biznis funkcie a biznis služby, ktoré budú ponúknuté 

ako služby SaaS, 
- Architektúra informačných systémov znázorní vnútornú kompozíciu systému a 

integračné väzby systému s okolím, 
- Technologická architektúra určí požiadavky na služby IaaS a PaaS, 
- V časti implementácia a migrácia sa vysvetlia základné etapy projektu Inteligentné 

regulácie a ich súvislosť s postupom reformy verejnej správy, 
- Bezpečnostná architektúra definuje bezpečnostné požiadavky na riešenie. 

■ Prevádzka riešenia popíše, akým spôsobom bude zabezpečená podpora užívateľov a 
neustála inovácia business procesov a služieb súvisiacich s inteligentnými 
reguláciami., 

■ V časti Ekonomická analýza budú kvantifikované prínosy a náklady, ktoré si 
realizácia cieľov reformy a implementácie Inteligentných regulácií vyžiadajú. Ich 
následná analýza dáva odpoveď o ekonomickej výhodnosti riešenia. V rámci časti sú 
špecifikované indikatívne náklady pre realizáciu projektu Inteligentné regulácie. 

■ Pre každú oblasť architektúry budú identifikované kritéria kvality, na základe ktorých 
je možné posudzovať návrhy a alternatívne riešenia. Obdobne sú identifikované riziká, 
ktoré bude potrebné v nasledujúcom období počas prípravy a realizácie projektov 
eliminovať. 
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Príloha č. 2 Zmluvy o dielo 

 
Podrobná cenová špecifikácia predmetu Zmluvy  

 
 
 

 
Číslo 
položky 

Požadovaná služba Počet 
jednotiek 

Cena  

1. Príprava vízie a stratégie IT pre oblasť 
posudzovania vplyvov (RIA) 

1 súbor  

2 Analýza potrieb 1 súbor  
3 Analýza súčasného stavu 1 súbor  
4 Posúdenie variantov riešenia a návrh 

high-level architektúry 
1 súbor  

5 Definícia služieb 1 súbor  
6 Definovanie dopadov 1 súbor  
7 Roadmapa realizácie 1 súbor  
8 Analýza CBA 1 súbor  
9 Návrh projektového zámeru pre IT 

riešenie: 
1 súbor  

10 Vypracovanie reformného zámeru pre 
oblasť lepšej regulácie 

1 súbor  

Cena celkom za celý predmet zákazky bez DPH  
Sadzba a výška DPH  

Celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH  
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Príloha č. 3 Zmluvy o dielo 

 
Vzor Protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy 

k Zmluve o dielo, reg. č. .../2015-2050-2040, zo dňa ........................... ďalej len „Zmluva“ 
 

 
1. Základné údaje 
Predmet plnenia:  Dielo v zmysle článku II. Zmluvy  
 
Preberajúci:          Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15  Bratislava 212 (Objednávateľ) 
 
Zodpovedný :        .....................................................................................................  (meno, priezvisko)  
 
Odovzdávajúci:    .....................................................................................................  (Zhotoviteľ)    
 
Zodpovedný:         .....................................................................................................  (meno, priezvisko)        

 
2. Odovzdanie diela 

 
Týmto protokolom Zhotoviteľ odovzdáva Objednávateľovi celý predmet plnenia Zmluvy. 
 
V Bratislave dňa ............................                        ________________________________ 

podpis zodpovednej osoby Zhotoviteľa 
 
 
________________________________ 
podpis zodpovednej osoby Objednávateľa 

  
3. Prevzatie diela bez výhrad 

 
Objednávateľ vyhlasuje, že predmet plnenia bol Zhotoviteľom dodaný riadne a včas/s omeškaním1 , 
v stanovenom rozsahu a v súlade s podmienkami uvedenými v zmluve. 
 
Za objednávateľa: 

V Bratislave dňa ............................                        ____________________________ 
podpis zodpovednej osoby 
 

4. Vady diela 
Objednávateľ zistil  pri kontrole zhotoviteľom odovzdávaného diela nasledovné vady diela: 

 
.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Za Objednávateľa: 

V Bratislave dňa ............................                        ____________________________ 
                                                           
1 Nehodiace sa prečiarknuť 
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podpis zodpovednej osoby 
5. Odovzdanie a prevzatie diela po odstránení zistených vád 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že vady diela špecifikované Objednávateľom v bode 4 Protokolu boli riadne 
odstránené a Zhotoviteľ odovzdáva Objednávateľovi celé dielo bez vád.  
 
Objednávateľ vyhlasuje, že vady predmetu plnenia špecifikované v bode 4. tohto Protokolu boli 
Zhotoviteľom riadne odstránené a predmet plnenia spĺňa podmienky stanovené Zmluvou. 

 
Za Zhotoviteľa: Za Objednávateľa: 

V Bratislave, dňa ................................ V Bratislave, dňa ................................. 
 
 
 
______________________________                    
podpis zodpovednej osoby 

 
 
 
_______________________________                    
podpis zodpovednej osoby 

 
6. Poznámky 
 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
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