
 

RÁMCOVÁ ZMLUVA 

o poskytovaní služieb overovania správnosti certifikátov ECDL 

 
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ZVO“) (ďalej len „rámcová Zmluva“): 

 

Zmluvné strany   

1. Objednávateľ: 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky  

Sídlo: Stromová 1, 813 30 Bratislava  

Konajúci prostredníctvom: Mgr. Helena Poláková, PhD.  

 vedúca služobného úradu   

IČO: 00 164 381  

DIČ: 20 207 987 25  

IČ DPH: SK 2020798725  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica   

   

IBAN: SK80 8180 0000 0070 0006 5236   

   

(ďalej len „Objednávateľ“) 

  

  

 
2. Poskytovateľ:  

Sídlo:  

Konajúci prostredníctvom:  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu :  

IBAN:  

SWIFT:  

IČO:  

DIČ:  

IČ DPH:  

Zapísaný:  

  

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

 
 
  



Článok 1  
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1.1. Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb 

overovania správnosti certifikátov v súlade s § 56 ZVO ako výsledok verejného 

obstarávania postupom ............. v súlade s § ... ZVO a v súlade s Opisom predmetu 

zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto rámcovej Zmluvy. 

 

 

Článok 2  
DEFINÍCIE A VÝKLAD POJMOV 

 
2.1. Pokiaľ nie je v tejto rámcovej Zmluve uvedené niečo iné, slová a výrazy napísané s 

veľkým začiatočným písmenom majú nasledujúci význam:      
2.1.1. Služby znamenajú poskytovanie služieb overenia správnosti vydaného certifikátu ECDL 

a údajov v ňom uvedených, ako aj vydanie písomného alebo elektronického výpisu 

detailných údajov o skúškach, ktoré boli podkladom k vydaniu konkrétnych certifikátov 

ECDL; overovanie správnosti zahŕňa aj overovanie pravosti.  
2.1.2. Zmluva znamená táto Zmluva o poskytovaní služieb overovania správnosti certifikátov 

o absolvovaných skúškach ECDL ako aj vydanie písomného alebo elektronického 

výpisu detailných údajov o skúškach, ktoré boli podkladom k vydaniu konkrétnych 

certifikátov ECDL uzavretá Zmluvnými stranami;   
2.1.3. Zmluvné strany znamenajú spoločne Objednávateľa a Poskytovateľa a jednotlivo 

„Zmluvná strana“ znamená ktoréhokoľvek z nich v kontexte dotknutej časti Zmluvy; za 

Zmluvnú stranu sa považuje aj právny nástupca Zmluvnej strany.  

 

 

Článok 3  
PREDMET A ÚČEL ZMLUVY 

 
3.1. Predmetom tejto rámcovej Zmluvy je poskytovanie služieb overovania správnosti 

certifikátov ako aj vydanie písomného alebo elektronického výpisu detailných 

údajov o skúškach, ktoré boli podkladom k vydaniu konkrétnych certifikátov 
ECDL. Overovanie správnosti zahŕňa aj overovanie pravosti. Jednotlivé plnenia tejto 

rámcovej Zmluvy sa budú realizovať na základe písomnej (zahŕňa aj elektronickú verziu 

komunikácie) výzvy na poskytnutie dohodnutej služby.  
3.2. Účelom tejto rámcovej Zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri postupe 

vykonávania overenia podľa Opisu predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto 

zmluvy a bližšie špecifikuje predmet tejto zmluvy ako aj záväzok Poskytovateľa .  

3.3. Poskytovateľ sa na základe tejto rámcovej Zmluvy zaväzuje poskytnúť služby 

objednávateľovi na odbornej úrovni za podmienok  uvedených v tejto rámcovej Zmluve 

a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú odplatu podľa čl. 5 bod 5.1. tejto rámcovej 

Zmluvy.   
 

 

Článok 4  
VYKONÁVANIE OVERENIA SPRÁVNOSTI CERTIFIKÁTOV ECDL 

  
4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovanie Služby podľa článku 3 tejto rámcovej 

Zmluvy bude spočívať v záväzku Poskytovateľa poskytnúť vydanie písomného alebo 



elektronického výpisu detailných údajov o skúškach, ktoré boli podkladom k 

vydaniu konkrétnych certifikátov ECDL. Zároveň sa potvrdí správnosť údajov 

uvedených na konkrétnom certifikáte ECDL, ktoré zahŕňa aj overovanie pravosti. 

4.2. Oprávnená osoba za Objednávateľa v súlade s bodom 6.6 tejto rámcovej Zmluvy zašle 

Poskytovateľovi písomnú výzvu (zahŕňa aj elektronickú verziu komunikácie) na 

poskytnutie dohodnutej služby, ktorá bude obsahovať: 

 odvolávku na túto rámcovú Zmluvu; 

 popis služby: zoznam certifikátov ECDL, ktoré sa požadujú overiť. Zoznam 

certifikátov obsahuje najmä: Číslo certifikátu, Meno a Priezvisko držiteľa 

certifikátu, dátum narodenia držiteľa certifikátu; 

 požadovaný termín a miesto poskytnutia služby;  

 určenie kontaktnej osoby. 

4.3. Poskytovateľ je povinný oznámiť Objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri     

výkone overovania, ktoré môžu mať vplyv na pravosť vydaného certifikátu ECDL. 

Termín na vykonanie overenia je max. 4 pracovné dni v závislosti od počtu 

overovaných certifikátov ECDL. Deň dodania podkladov k overovaniu sa nezaráta do 

lehoty na vykonanie overenia. V prípade veľkého počtu overovaných certifikátov, môže 

byť lehota na vykonanie overovania primerane predĺžená po vzájomnej dohode 

Objednávateľa a Poskytovateľa. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za vady realizácie 

overovania pravosti certifikátov ECDL v prípade, ak mu Objednávateľ neposkytol 

dostatočné alebo úplné údaje o kontrolovaných certifikátoch, je však povinný informovať 

Objednávateľa o tom, že poskytnuté údaje na overenie nie sú kompletné, prípadne sú 

nesprávne. Poskytovateľ sa zaväzuje o tejto skutočnosti informovať bezodkladne 

Objednávateľa, najneskôr však v lehote dvoch (2) pracovných dní odo dňa zistenia 

takéhoto porušenia.  

4.4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Služby v súlade s touto rámcovou Zmluvou a to 

v spolupráci  s Objednávateľom, a to až do vyčerpania odplaty  uvedenej v Prílohe č. 2. 

tejto rámcovej Zmluvy. 

4.5. Poskytovateľ si nemôže nárokovať, aby počas trvania tejto rámcovej Zmluvy 

Objednávateľ objednal všetky služby v zmysle prílohy č. 1 tejto rámcovej Zmluvy. 

 

 

Článok 5 

DOBA PLATNOSTI RÁMCOVEJ ZMLUVY 

 

5.1 Táto rámcová Zmluva sa uzatvára na obdobie 36 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej 

účinnosti resp. do vyčerpania odplaty uvedenej v Prílohy č. 2 tejto rámcovej Zmluvy. 

 

Článok 6  
ODPLATA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včasné splnenie záväzku Poskytovateľom podľa 

článku 3, článku 4 a v súlade s Prílohou č.1 tejto rámcovej Zmluvy zaplatiť 

Poskytovateľovi odplatu vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 tejto rámcovej Zmluvy (ďalej 

len „Odplata“).  

6.2 Zmluvná odplata poskytovaných služieb vyplýva zo súťažnej ponuky Poskytovateľa a je  

stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov  

a vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov.  



6.3 Celková odplata predmetu plnenia za trvanie rámcovej Zmluvy uvedená v Prílohe č. 2 

tejto rámcovej Zmluvy je konečná a možno ju v priebehu zmluvného vzťahu meniť v 

súlade s ustanovením § 18 ZVO. K zmene ceny môže prísť aj v prípade legislatívnych 

zmien, napr. sadzby DPH.  

6.4 Odplata za plnenie predmetu tejto rámcovej Zmluvy podľa článku 3, článku 4 a v súlade 

s Prílohou č.1 tejto rámcovej Zmluvy v súvislosti s poskytnutím Služieb bude uhradená 

Poskytovateľovi po odovzdaní a akceptovaní plnenia predmetu tejto Zmluvy 

Objednávateľom a to v súlade s touto rámcovou Zmluvou a vo výškach uvedených 

v Prílohe č. 2 tejto rámcovej Zmluvy.  

6.5 Odplata za plnenie predmetu tejto rámcovej Zmluvy podľa článku 3, článku 4 a v súlade 

s Prílohou č.1 tejto rámcovej Zmluvy v súvislosti s poskytnutím Služieb bude uhradená 

Poskytovateľovi po skončení každého kalendárneho mesiaca, v ktorom bola vykonávaná 

služba overovania správnosti certifikátov ECDL.   
6.6 Odplata je splatná na základe Poskytovateľom vystavenej faktúry, ktorej lehota splatnosti 

je stanovená na tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Za deň 

splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa 

v prospech účtu Poskytovateľa. Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa 

slovenského kalendára na deň pracovného pokoja, ako deň splnenia peňažného záväzku 

bude dotknutou Zmluvnou stranou za rovnako dohodnutých cenových a platobných 

podmienok akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň.  

6.7 K Odplate bude uplatnená DPH v zmysle platných právnych predpisov. V prípade, že 

Poskytovateľ nie je platca DPH, faktúru vystaví bez DPH a do poznámky vo faktúre 

uvedie “Nie sme platiteľmi DPH”.  

6.8 Faktúra musí byť originálna písomnosť. Za faktúru sa nepovažuje kópia, fotokópia, ani 

faxová faktúra. Faktúra musí obsahovať náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z.z. 

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov  a ďalej musí obsahovať:    
- označenie, že ide o faktúru,  

- IČO a bankové spojenie oboch Zmluvných strán vo forme IBAN a BIC /SWIFT/,  

- sumu celkom k úhrade v mene, v ktorej sa bude uhrádzať.   
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je podpísaný akceptačný protokol podľa bodu 

6.10. tohto článku Zmluvy. 

6.9 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti stanovené zákonom a/alebo 

dohodnuté v tejto rámcovej Zmluve, Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť bez 

zaplatenia. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti a táto plynie 

celá znovu odo dňa doručenia opravenej (novej faktúry). 

6.10 Podkladom pre úhradu Odplaty je táto rámcová Zmluva, akceptačný protokol obsahujúci 

vykonané služby (ďalej ako „Protokol“) a faktúra. Protokol bude obsahovať informácie o 

rozsahu poskytnutých prác zo strany Poskytovateľa v rozsahu podľa bodu 6.16 tohto 

článku tejto rámcovej Zmluvy.  

6.11 Bankové spojenie Poskytovateľa vo forme IBAN a SWIFT (BIC) uvedené na faktúre 

musí byť zhodné s bankovým spojením dohodnutým v Zmluve. V opačnom prípade je 

Objednávateľ oprávnený uhradiť fakturovanú sumu na bankové spojenie uvedené na 

faktúre. V prípade uvedenia nesprávneho bankového spojenia vo forme IBAN a SWIFT 

(BIC) alebo rozdielneho bankového spojenia vo forme IBAN a SWIFT (BIC) v Zmluve a 

vo faktúre zo strany Poskytovateľa, Objednávateľ nezodpovedá za prípadnú škodu, ktorá 

môže v dôsledku takto nesprávne adresovanej úhrady vzniknúť; v prípade, ak z takéhoto 

dôvodu škoda vznikla na ťarchu Objednávateľa, Objednávateľ má právo uplatniť si 

náhradu škody u Poskytovateľa, ktorý škodu spôsobil, a to v plnej výške formou 

vystavenej faktúry.  

6.12 Zmluvné strany postupujú pri vysporiadaní svojich daňových povinností podľa právnych 



predpisov platných v Slovenskej republike s vylúčením možnosti prevzatia daňovej 

povinnosti za druhú Zmluvnú stranu.  

6.13 Faktúry budú vystavené v mene euro. Úhrada záväzkov oboch Zmluvných strán bude 

vykonaná v mene euro.  

6.14 Bankové poplatky Objednávateľa znáša Objednávateľ, bankové poplatky Poskytovateľa  

znáša Poskytovateľ. 

6.15 Právo na vystavenie faktúry vzniká Poskytovateľovi riadnym a včasným splnením 

záväzkov Poskytovateľa podľa článku 3, článku 4 a v súlade s Prílohou č.1 tejto rámcovej 

Zmluvy. Odplata sa môže vyfakturovať na základe schváleného a podpísaného Protokolu 

určenými zodpovednými kontaktnými osobami oboch Zmluvných strán, ktorý bude 

obsahovať predmet, rozsah a lehotu všetkých riadne poskytnutých služieb 

Poskytovateľom vrátane prehľadného zoznamu overených certifikátov ECDL a 

poskytnutých služieb v súlade s touto rámcovou Zmluvou. Príprava Protokolu je 

povinnosťou Poskytovateľa, ktorý je povinný ho pripraviť k podpisu najneskôr do troch 

(3) kalendárnych dní od skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo poskytnutá 

služba v súlade s touto rámcovou Zmluvou. 

 

 

Článok 7  
KOMUNIKÁCIA MEDZI ZMLUVNÝMI STRANAMI 

  
7.1 Všetky dokumenty, oznámenia, žiadosti, správy, výzvy, požiadavky a ostatné písomnosti 

určené Zmluvnej strane (ďalej len „Písomnosti“) musia byť doručené, ak táto rámcová 

Zmluva neustanovuje inak:   
a) v písomnej forme prostredníctvom pošty doporučene s doručenkou; za deň doručenia 

sa považuje dátum prevzatia zásielky, alebo   
b) osobne do sídla Zmluvnej strany, alebo  

c) formou e-mailu, pri bežnej komunikácii zaslaním spätného potvrdzujúceho e-mailu 

príjemcom, pričom za spätný potvrdzujúci e-mail príjemcu sa nepovažuje správa 

automaticky vygenerovaná systémom.   
7.2 V prípade zmeny ktoréhokoľvek z údajov v záhlaví tejto rámcovej Zmluvy je Zmluvná 

strana, ktorej sa zmena týka, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť 

druhej Zmluvnej strane.  

7.3 Písomnosti týkajúce sa právnych vzťahov založených medzi Zmluvnými stranami touto 

rámcovou Zmluvou sa doručujú doporučene na adresu Zmluvnej strany uvedenú v 

záhlaví tejto rámcovej Zmluvy.  

7.4 Ak Zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v tejto rámcovej Zmluve, 

je odosielateľ povinný opakovane doručiť písomnosť na adresu Zmluvnej strany zapísanú 

v obchodnom registri alebo v inom registri, v ktorom je Zmluvná strana registrovaná zo 

zákona.  

7.5 Ak Zmluvná strana neprevezme písomnosť na adrese uvedenej v záhlaví tejto rámcovej 

Zmluvy a ani na adrese zapísanej v obchodnom alebo inom registri, v ktorom je Zmluvná 

strana registrovaná zo zákona, považuje sa písomnosť za doručenú na tretí (3) deň odo 

dňa jej vrátenia sa odosielateľovi a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Všetky 

právne účinky doručovaných Písomností nastanú v tomto prípade dňom, ktorým sa 

písomnosť považuje za doručenú.   
7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že za všeobecnú a zmluvnú komunikáciu medzi Zmluvnými 

stranami, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak, budú zodpovedné tieto kontaktné 

osoby:  

 



 
Objednávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky   

Adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava   
K rukám:  

E-mail: , Telefón:  

 
 

Poskytovateľ :  

Adresa:   
K rukám:    
Email:   
Telefón:  

 

 

7.7 Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť kontaktné osoby, sú však povinné na takúto zmenu 

druhú Zmluvnú stranu písomne upozorniť, a to minimálne tri (3) dni pred zamýšľaným 

vykonaním zmeny.  

7.8 Dôležité písomnosti podľa tejto Zmluvy (ako napr. odstúpenie od Zmluvy) sa musia 

doručovať osobne alebo prostredníctvom doporučenej zásielky. 

 

 

Článok 8  
                                    ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A NÁHRADA ŠKODY 

 

8.1 Objednávateľ a Poskytovateľ si vzájomne zodpovedajú za škodu, ktorú si navzájom 

spôsobia porušením svojich povinností. Zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti 

s touto rámcovou Zmluvou sa riadi príslušnými právnymi predpismi. 

8.2 Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody, ku ktorým dôjde v dôsledku 

jeho činnosti, ako aj zanedbaním povinností pri plnení predmetu tejto rámcovej  Zmluvy.  

8.3 Poskytovateľ však nie je povinný nahradiť škodu Objednávateľovi v súlade s 

podmienkami tejto rámcovej Zmluvy, ak Objednávateľ zanedbal svoje povinnosti urobiť 

včas také opatrenia, ktoré mohli zabrániť vzniku škody, alebo ju aspoň čiastočne 

zmierniť a Poskytovateľ ho na hroziacu škodu vopred upozornil.  

8.4 Poskytovateľ sa zaväzuje upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na vzniknuté 

okolnosti vylučujúce zodpovednosť brániace riadnemu plneniu tejto rámcovej Zmluvy a 

na okolnosti, pri ktorých Objednávateľovi hrozí vznik škody alebo ujmy. Zmluvné strany 

sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie k odvráteniu a prekonaniu okolností vylučujúcich 

zodpovednosť a vznik škody. 

8.5 Nárok na náhradu vzniknutej škody sa bude riadiť ustanoveniami § 373 a nasl. 

Obchodného zákonníka. 

  
Článok 9  
SANKCIE 

 
9.1 V prípade omeškania Poskytovateľa s plnením predmetu tejto rámcovej Zmluvy podľa 

článku 3, článku 4 a Prílohy č. 1 tejto rámcovej Zmluvy vznikne Objednávateľovi nárok 

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z odplaty podľa prílohy č. 2 tejto 

rámcovej Zmluvy a to za každý začatý deň omeškania, maximálne však do výšky odplaty 

uvedenej v Prílohe č. 2 tejto rámcovej Zmluvy.  

9.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou Odplaty za riadne a včasné splnenie 



záväzku Poskytovateľovi v zmysle článku 3, článku 4 a Prílohy č. 1 tejto rámcovej 

Zmluvy, vznikne Poskytovateľovi nárok na zaplatenie úrokov z omeškania z nezaplatenej 

sumy v sadzbe podľa § 369a Obchodného zákonníka. 

9.3 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Poskytovateľ nezbavuje povinnosti pokračovať v plnení 

tejto Zmluvy a nie sú dotknuté nároky Zmluvných strán na náhradu škody podľa 

ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

9.4  Zmluvnú pokutu zaplatí povinná strana oprávnenej zmluvnej strane v lehote pätnástich 

(15) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla povinnej Zmluvnej strany.  

 

Článok 10  
DÔVERNOSŤ INFORMÁCII A ZACHOVÁVANIE MLČANLIVOSTI 

 
10.1 Ak si Zmluvné strany pri rokovaní o uzavretí tejto rámcovej Zmluvy navzájom poskytli 

informácie označené ako dôverné, nesmie Zmluvná strana, ktorej sa tieto informácie 

poskytli, prezradiť ich tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje 

vlastné potreby. Dôverné informácie nemôžu byť sprístupnené tretej osobe bez 

výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany, ak táto 

rámcová Zmluva neustanovuje inak alebo ak z tejto Zmluvy nevyplýva inak. Za dôverné 

informácie sa na účely tejto rámcovej Zmluvy pokladajú aj všetky informácie, údaje 

alebo iné skutočnosti, o ktorých sa Zmluvná strana dozvedela na základe a/alebo v 

spojení s touto rámcovou Zmluvou, ak nie sú verejne známe (ďalej len „Dôverné 

informácie“).  

10.2 Každá Zmluvná strana je povinná, ak z tejto rámcovej Zmluvy nevyplýva inak, 

zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a je povinná zabezpečiť, aby žiadna 

dôverná informácia nebola sprístupnená bez súhlasu druhej Zmluvnej strany, a to či už 

úplne alebo čiastočne, tretej osobe. Poskytovateľ súčasne vyslovuje svoj neodvolateľný 

súhlas k zverejneniu tejto rámcovej Zmluvy vrátane jej príloh, vystavených faktúr na 

základe tejto rámcovej Zmluvy, na http://www.crz.gov.sk a http://www.minedu.sk 

Objednávateľom. Právo ochrany osobných údajov osôb, ktorých certifikát ECDL sa 

overuje týmto nie je dotknuté. 

10.3 Povinnosť mlčanlivosti sa neaplikuje v prípade, ak Zmluvná strana zodpovedne 

preukáže, že:   
a) je povinná predmetnú dôvernú informáciu sprístupniť a/alebo zverejniť na 

základe zákona alebo  

b) dôverná informácia sa stala všeobecne známou.  

10.4 V prípade, ak Zmluvná strana má v úmysle dôvernú informáciu sprístupniť, je povinná o 

tom bez zbytočného odkladu informovať vopred druhú Zmluvnú stranu.  

10.5 Za porušenie povinnosti mlčanlivosti sa nepovažuje:  

a) ak je dôverná informácia sprístupnená v potrebnom rozsahu právnemu 

zástupcovi, daňovému poradcovi alebo audítorovi Zmluvnej strany, ak tieto 

osoby budú preukázateľne zaviazané Zmluvnou stranou k povinnosti 

mlčanlivosti;   
b) zverejnenie  Zmluvy,  faktúry  a  objednávky  v prípade,  ak  Poskytovateľ  

vyslovil  svoj neodvolateľný súhlas k zverejneniu tejto Zmluvy vrátane jej príloh, 

vystavených faktúr na základe tejto rámcovej Zmluvy na http://www.crz.gov.sk a 

http://www.minedu.sk Objednávateľom podľa bodu 10.2. tohto článku a článku 

13 bod 13.6. tejto rámcovej Zmluvy;   
c) zverejnenie Poskytovateľa ako subjektu, s ktorým Objednávateľ uzatvoril túto 

rámcovú Zmluvu a súčasne zverejnenie aj výšky Odplaty určenej na základe tejto 

rámcovej Zmluvy;   



d) zverejnenie rámcovej Zmluvy Úradom pre verejné obstarávanie na základe jej 

predloženia Objednávateľom.  

 
 

Článok 11  
OSTATNÉ USTANOVENIA 

  
11.1 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť súčinnosť Poskytovateľa tak, aby Poskytovateľ  

mohol vykonať Služby riadne a včas v súlade s touto rámcovou Zmluvou.   
11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená jednostranne 

započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávkam druhej Zmluvnej strany.  
11.3 Ak ktorékoľvek z ustanovení tejto rámcovej Zmluvy bude považované za nezákonné, 

neplatné alebo nevykonateľné (celkom alebo z časti), také ustanovenie (alebo jeho časť) 
nebude v rozsahu, ktorý je neplatný, tvoriť časť tejto rámcovej Zmluvy, avšak 
zákonnosť, platnosť a vykonateľnosť zvyšných ustanovení rámcovej Zmluvy zostane 
nedotknutá.  

11.4 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť nevyhnutnú na 
plnenie tejto rámcovej Zmluvy.  

11.5 Poskytovateľ vyhlasuje, že:  

 sa nesnažil a ani sa nebude snažiť o získanie žiadnej finančnej alebo hmotnej 

výhody v prospech alebo od niekoho, ani ju neudelil a ani neudelí, nevyhľadával 

a ani nevyhľadá či neprijal a ani neprijme, ak by bola takáto výhoda založená na 

nezákonnom postupe alebo korupcii, či už priamo alebo nepriamo, a 

predstavovala by stimul alebo odmenu spojenú s plnením Zmluvy.   
11.6 Za plnenie Zmluvy vykonávané Dozorom prostredníctvom zamestnancov alebo tretích 

osôb Dozor zodpovedá, ako keby plnil Zmluvu osobne. Na žiadosť objednávateľa mu 
Dozor zašle kópiu daných pokynov a záväzkov uzatvorených so zamestnancami alebo 
tretími osobami za účelom plnenia tejto rámcovej Zmluvy. 

11.7 Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly, auditu alebo overovania súvisiaceho 
s plnením tejto rámcovej Zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Rozhodnutia o schválení žiadosti o 
nenávratný finančný príspevok), pre Projekt v rámci Európskych štrukturálnych 
a investičných fondov EÚ, ktorý verejný obstarávateľ realizuje a v rámci ktorého získal 
nenávratný finančný príspevok zo strany poskytovateľa  a oprávneným osobám 
poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 
kontroly/auditu/overovania sú najmä: 

a) poskytovateľ a ním poverené osoby, 

b) Útvar následnej finančnej kontroly a ním poverené osoby, 

c) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, príslušná Správa finančnej 

kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s právnymi 

predpismi Slovenskej republiky a Európskej únie. 

 

Článok 12  
PLATNOSŤ ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVY 

 
12.1 Táto rámcová Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými 

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa 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 (ďalej len „Zákon o slobode 

informácií“) ) v spojení s ustanoveniami § 271 ods. 2 a § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka 

a s ustanoveniami § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).   
12.2 Zmluvné strany vyhlasujú, že majú všetky potrebné oprávnenia na uzavretie a plnenie 

rámcovej Zmluvy, a že rámcová Zmluva obsahuje platné záväzky Zmluvných strán v 

súlade s ich právnym postavením. V prípade, že k riadnemu plneniu rámcovej Zmluvy 

bude potrebné v budúcnosti získať akékoľvek ďalšie oprávnenie, je príslušná Zmluvná 

strana povinná tak urobiť bez ďalšieho odkladu.  

12.3 Zmluvné strany taktiež vyhlasujú, že majú všetky technické a finančné prostriedky a 

personálne kapacity potrebné na riadne splnenie záväzkov prijatých v tejto rámcovej 

Zmluve. Preukázanie nepravdivosti niektorého z vyhlásení niektorej zo Zmluvných strán 

obsiahnutého v tomto bode, spočívajúcej v nedostatku oprávnení, nemá za následok 

zánik jej povinnosti získať chýbajúce oprávnenie bez zbytočného odkladu, resp. bez 

zbytočného odkladu zabezpečiť dostatočné prostriedky, či kapacity na riadne splnenie 

záväzkov vyplývajúcich z tejto rámcovej Zmluvy.  

12.4 Neplatnosť alebo neúčinnosť niektorého z ustanovení rámcovej Zmluvy nemá za 

následok neplatnosť alebo neúčinnosť jej ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa 

zaväzujú v takom prípade nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením 

novým, ktoré bude najbližšie pôvodnému zámeru alebo úmyslu Zmluvných strán, 

vyjadrenému v nahradzovanom ustanovení.  

12.5 Ustanovenia, ktoré sú ovplyvnené ustanoveniami, ktoré sa stali neplatnými alebo 

neúčinnými, treba vykladať tak, aby bol zachovaný ich pôvodný zmysel a účel.  

12.6 Účinnosť rámcovej Zmluvy môže byť ukončená:  

a) riadnym splnením záväzkov oboch Zmluvných strán vyplývajúcich zo Zmluvy,  

b) písomnou dohodou Zmluvných strán,  

c) zánikom niektorej zo Zmluvných strán bez právneho nástupcu,  

d) odstúpením od Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán, 

e) uplynutím doby, na ktorú je uzavretá, 

f) vyčerpaním Odplaty v zmysle Prílohy č. 2 Zmluvy. 

12.7 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od rámcovej Zmluvy v prípade omeškania 

Objednávateľa s platením Odplaty podľa tejto rámcovej Zmluvy o viac ako desať (10) 

dní po lehote splatnosti. Obe Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto rámcovej 

Zmluvy, ak druhá neodstupujúca Zmluvná strana porušuje svoje povinnosti podľa tejto 

rámcovej Zmluvy a to aj napriek doručeniu  písomného upozornenia zo strany 

odstupujúcej Zmluvnej strany, v ktorom odstupujúca Zmluvná strana poskytla druhej 

Zmluvnej strane lehotu pätnástich (15) dní odo dňa doručenia písomného upozornenia na 

odstránenie tohto vadného stavu. 

12.8 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od rámcovej Zmluvy v prípadoch uvedených v § 19 

ods. 1 až ods. 3 ZVO.  

12.9 Odstúpenie od rámcovej Zmluvy musí byť vykonané v písomnej forme a s uvedením 

dôvodov odstúpenia.  

12.10 Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej 

Zmluvnej strane v súlade s článkom 7 tejto rámcovej Zmluvy.  
12.11 Ak zistí niektorá zo Zmluvných strán pri plnení tejto rámcovej Zmluvy prekážku, ktorá 

znemožňuje riadne plnenie tejto rámcovej Zmluvy dohodnutým spôsobom, oznámi to 

bezodkladne druhej Zmluvnej strane a začne s ňou rokovať v dobrej viere na odstránení 

takejto prekážky. Pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú do tridsiatich (30) dní odo dňa 

doručenia oznámenia, môže ktorákoľvek Zmluvná strana od tejto rámcovej Zmluvy 

odstúpiť. V prípade odstúpenia od rámcovej Zmluvy niektorou zo Zmluvných strán, 



Zmluvné strany nie sú si navzájom povinné vrátiť plnenia, ktoré na základe rámcovej 

Zmluvy prijali od druhej Zmluvnej strany, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak a s 

výnimkou podkladov a materiálov, ktoré Objednávateľ pri poskytovaní súčinnosti v 

zmysle tejto rámcovej Zmluvy Poskytovateľovi  poskytol.  

 

 

Článok 13  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
13.1 Táto rámcová Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) exemplároch, z ktorých po podpise 

dva (2) exempláre sú určené pre Poskytovateľa a štyri (4) pre Objednávateľa. Všetky 

exempláre sú považované za rovnocenné.  

13.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy:  

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky  

Príloha č. 2: Odplata   
13.3 Zmeny alebo doplnky tejto rámcovej Zmluvy je možné robiť len vo forme písomných a 

očíslovaných dodatkov k tejto rámcovej Zmluve podpísanými oprávnenými zástupcami 

obidvoch  Zmluvných strán.  

13.4 Zmluvu je možné meniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania v súlade 

s ustanovením § 18 ZVO.  

13.5 Obidve Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť vo všetkých 

skutočnostiach, ktorých zverejnenie by mohlo poškodiť záujmy druhej Zmluvnej strany. 

Za porušenie týchto podmienok sa nepovažuje zverejnenie alebo sprístupnenie 

informácií podľa Zákona o slobode informácií. Právne vzťahy výslovne neupravené 

touto rámcovou Zmluvou sa riadia Obchodným zákonníkom, a ostatnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi právneho poriadku platného na území Slovenskej 

republiky.  

13.6 Táto rámcová Zmluva je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení § 5a Zákona o 

slobode informácií v spojení s ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka. 

Poskytovateľ  podpísaním tejto rámcovej Zmluvy dáva výslovný súhlas so zverejnením 

tejto rámcovej Zmluvy v celom rozsahu vrátane všetkých jej príloh v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky na https://www.crz.gov.sk/. Všetky 

oznámenia s právnym alebo zmluvným účinkom sa budú písať v slovenskom jazyku a 

posielať druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v záhlaví rámcovej Zmluvy alebo 

na jej dodatočne písomne oznámenú adresu. 

13.7 Zmluvné strany sa zaväzujú, že vyvinú maximálnu snahu o riešenie všetkých sporov 

vyplývajúcich alebo súvisiacich s touto rámcovou Zmluvou zmierlivou cestou, a to do 

tridsiatich (30) dní od doručenia písomného upozornenia jednej Zmluvnej strany druhej 

Zmluvnej strane. Pokiaľ zmierlivé riešenie sporu nebude možné, spor budú riešiť 

príslušné súdy Slovenskej republiky.  

13.8 Podmienky tejto rámcovej Zmluvy, ktoré svojou povahou presahujú dobu jej platnosti, 

zostávajú v platnosti v celom rozsahu a sú účinné až do okamihu ich splnenia a platia aj 

pre prípadných právnych nástupcov Zmluvných strán.  

13.9 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto rámcová Zmluva nebola uzatvorená v tiesni, 

ani za nápadne nevýhodných podmienok pre niektorú zo Zmluvných strán, že zmluvná 

voľnosť Zmluvných strán nie je obmedzená, že sa s touto rámcovou Zmluvou dôkladne 

oboznámili, rozumejú jej, súhlasia s ňou a prostredníctvom svojich oprávnených 

zástupcov túto rámcovú Zmluvu podpísali na znak toho, že zodpovedá ich slobodnej a 

vážnej vôli.  

 



V Bratislave, dňa ____________          V Bratislave, dňa ____________ 

Za Objednávateľa :          Za Poskytovateľa : 

____________________________           ____________________________ 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  

Mgr. Helena Poláková, PhD.  

vedúca služobného úradu  

  

  

  

  



Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky  

 

Overovanie správnosti certifikátov ECDL  

Predmetom je overovanie správnosti certifikátov ECDL a údajov na nich uvedených resp. 

s nimi súvisiacimi. Overenie správnosti zahŕňa aj overenie pravosti certifikátu ECDL. ECDL 

(European Computer Driving Licence) je označenie pre systém na overovanie znalostí a 

zručností bežného používateľa v oblasti práce s výpočtovou technikou. Certifikáty systému 

ECDL sú medzinárodne rešpektovanými dokladmi o tom, že ich držiteľ dosahuje požadovanú 

úroveň/požadovaný štandard/ znalostí a zručností z príslušnej oblasti, ktoré preukázal na testoch 

podľa celosvetovo platnej metodiky. Súčasťou certifikátu je aj zoznam skutočne zrealizovaných 

úspešných certifikačných skúšok ECDL. Je možné získať nasledovné  typy certifikátov: 

Certifikát ECDL Profile - jeden alebo viac testov z rôznych skupín modulov (Base, Standard, 

Advanced). 

Overenie každého jedného konkrétneho certifikátu bude prebiehať najmä na základe 

nasledovných údajov dodaných vyhlasovateľom VO: 

1) číslo certifikátu;  

2) meno a priezvisko držiteľa certifikátu;  

3) dátum narodenia držiteľa certifikátu  

Úspešný uchádzač zároveň zabezpečí písomný a/alebo elektronický výpis detailných údajov 

o skúškach, ktoré boli podkladom k vydaniu jedného konkrétneho certifikátu ECDL. 

Dodávateľ musí byť garantom systému ECDL a jeho prevádzky pre Slovenskú republiku a má 

oprávnenie vydávať certifikáty ECDL.  

Termín na vykonanie  overenia je  max. 4 pracovné dni v závislosti od počtu overovaných 

certifikátov ECDL. Deň dodania podkladov k overovaniu sa nezaráta do lehoty na vykonanie 

overenia. V prípade veľkého počtu overovaných certifikátov, môže byť lehota na vykonanie 

overovania primerane predĺžená po vzájomnej dohode Objednávateľa a Poskytovateľa. 

Verejný obstarávateľ odhaduje potrebu overenia správnosti pre 9 900 certifikátov ECDL. 

Verejný obstarávateľ zároveň uvádza, že rámcovú Zmluvu je možné meniť počas jej trvania bez 

nového verejného obstarávania v súlade s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní (zákon č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní). 

  



Príloha č. 2: Odplata  
 
 
 

Položka M.j. Počet 

m.j. 

Cena za m.j. 

v EUR bez 

DPH 

Cena 

celkom 

v EUR bez 

DPH 

Cena celkom v EUR 

s DPH/resp. cena 

konečná 

Overenie 

správnosti 

certifikátu ECDL 

podľa tejto 

rámcovej Zmluvy 

ks 9 900    

 
 

 

V Bratislave, dňa ____________ V Bratislave, dňa ____________ 
 

 

Objednávateľ Dodávateľ 
 
 
 
 

____________________________ ____________________________ 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu SR  

Mgr. Helena Poláková, PhD.  

vedúca služobného úradu  
 
 
 
 

 

 


