
 

   

PRIAMA ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

 

ZMLUVA EMAS 2020-DSC-2020-001  

MEDZI 

Európskou úniou, zastúpenou Európskym parlamentom,  

na adrese Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles, 

na účely podpisu tejto zmluvy 

zastúpený pani Susanne ALTENBERGOVOU, riaditeľkou kancelárie, kabinet generálneho 

tajomníka  

ďalej len „Európsky parlament“, 

na jednej strane, 

A 

 

............................................................ bydliskom/so sídlom na adrese  

..............................................................................................................................................,  

zastúpeným (-nou) .................................................................................................................…, 

vo funkcii .................................................................................................,  

ďalej len „poskytovateľ“, 

na druhej strane, 

ďalej spoločne len „zmluvné strany“ 

 
 

SA DOHODLI 
 

na týchto osobitných podmienkach a všeobecných podmienkach: 
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I – OSOBITNÉ PODMIENKY 

 

ČLÁNOK I.1 – PREDMET ZMLUVY 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Európskemu parlamentu v súlade s podmienkami 
uvedenými v tejto zmluve a v jej prílohách, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, služby 
uvedené v prílohe I. 

 
 
ČLÁNOK I.2 – TRVANIE ZMLUVY 
 
1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania poslednou zmluvnou stranou na 

obdobie 12 mesiacov. 
 
ČLÁNOK I.3 – SPRÁVY A DOKUMENTY 
 

Poskytovateľ podá správu o poskytovaní služieb podľa podmienok uvedených v tejto 
zmluve a jej prílohách. 
 
 

ČLÁNOK I.4 – CENY A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
1. Cena je stanovená pevne a počas celej doby trvania tejto zmluvy vrátane všetkých jej 

predĺžení sa nemôže meniť. 
 

Paušálna cena je stanovená v prílohe IV. Cena sa udáva v eurách bez dane z pridanej 
hodnoty (DPH). Cena pokrýva všetky náklady poskytovateľa pri plnení tejto zmluvy.  

 
2. Platby na základe zmluvy sa uskutočnia v súlade s týmto článkom, a to iba pod 

podmienkou, že poskytovateľ splnil ku dňu odoslania svojej žiadosti o platbu všetky svoje 
zmluvné povinnosti. Nové žiadosti o platbu sa v žiadnom prípade nepovažujú za prijateľné, 
ak Európsky parlament týmto priebežným žiadostiam, ktoré odoslal poskytovateľ, 
nevyhovel z dôvodu čiastočného alebo celkového neplnenia, nesprávneho plnenia a lebo 
nedbanlivosti. 

 
 Každá žiadosť o platbu musí obsahovať informácie uvedené v článku II.3 všeobecných 

podmienok a musia k nej byť priložené všetky dokumenty uvedené v bode 4 technických 
špecifikácií.  

 
3. Žiadosti o platbu predloží poskytovateľ takto: 
 

Žiadosť o platbu je prijateľná len vtedy, ak sú k nej priložené:  
 

 dokumenty vypracované v súlade s pokynmi uvedenými v tejto zmluve a jej prílohách 
a ktoré Európsky parlament schválil s pripomienkami a/alebo výhradami alebo bez 
nich; 

 

  príslušná faktúra, na ktorej je uvedené referenčné číslo zmluvy a tento referenčný údaj: 
unité EMAS. 

 
V lehote stanovenej v odseku 6 sa uhradí celková suma uvedená v tejto zmluve.  
 
 

5. Fakturácia 
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Poskytovateľ musí poslať všetky žiadosti o platbu alebo dobropisy súvisiace s plnením tejto 
zmluvy na túto adresu: 
 

EURÓPSKY PARLAMENT Service du Courrier Officiel (oddelenie úradnej pošty)  

Žiadosť o platbu 

Plateau du Kirchberg 

L-2929 Luxemburg 

 
For the attention EMAS Unit (do pozornosti oddelenia EMAS) 

 
 

6. Európsky parlament má 30 kalendárnych dní od dátumu registrácie žiadosti na 
uskutočnenie platby účtovníkom Európskeho parlamentu, počas ktorých musia byť 
zaplatené splatné sumy za plnenie zmluvy a schválená záverečná správa. Platby sa 
považujú za uhradené v deň ich odpísania z účtu Európskeho parlamentu. 

 
7. Európsky parlament môže kedykoľvek po prijatí žiadosti o platbu prerušiť plynutie platobnej 

lehoty, pričom poskytovateľovi oznámi, že jeho žiadosti o platbu nie je možné vyhovieť z 
týchto dôvodov: 

 
a)  sumy uvedené v žiadosti o platbu nie sú splatné k dátumu prijatia tejto žiadosti, 
 
b)  poskytovateľ nepredložil všetky doklady požadované rozhodným právom alebo touto 

zmluvou, ale Európsky parlament sa domnieva, že poskytovateľ môže napraviť tento 
nedostatok bez toho, aby sa žiadosť o platbu musela podľa odseku 8 zamietnuť, 

 
c)  Európsky parlament sa domnieva, že je nutné vykonať ďalšie overenia potrebné na 

skontrolovanie splatnosti súm uvedených v žiadosti o platbu,  
 
d)  poskytovateľ neposlal príslušnému oddeleniu kópiu [priebežnej/záverečnej] správy, 

ako je stanovené v tomto článku.  
 
Európsky parlament oznámi takéto pozastavenie poskytovateľovi doporučeným listom 
s potvrdením o prijatí alebo e-mailom. Prerušenie plynutia lehoty nadobúda účinnosť 
dňom uvedeným v oznámení. Zvyšok lehoty začne plynúť po zrušení prerušenia, ktoré 
nastane: 
 

 v prípade a) v deň splatnosti príslušnej platby, ktorú Európsky parlament potvrdí v 
oznámení; 

 v prípade b) odo dňa, keď sú oddeleniu pre úradnú poštu Európskeho parlamentu 
uvedenému v odseku 5 doručené príslušné doklady stanovené v oznámení; 

 v prípade c) a d) na konci primeranej lehoty, ktorú určí Európsky parlament a oznámi 
ju poskytovateľovi v oznámení. 

 
8. Európsky parlament doporučeným listom poskytovateľovi s potvrdením o prevzatí 

zamietne žiadosť o platbu, ak: 
 

a)  platba uvedená v žiadosti nie je splatná, 
b)  žiadosť o platbu je chybná a musí byť predmetom dobropisu alebo  
c)  žiadosť o platbu alebo faktúra neobsahujú všetky potrebné informácie alebo doklady 

stanovené v tejto zmluve alebo rozhodnom práve, alebo žiadosť o platbu nie je v súlade 
s platnými právnymi predpismi v daňovej oblasti.  
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9. V prípade oneskorenej platby má poskytovateľ nárok na úroky z omeškania. Úroky sa 
vypočítajú podľa sadzby uplatňovanej Európskou centrálnou bankou pri jej posledných 
hlavných refinančných operáciách (ďalej len „referenčná sadzba“) zvýšenej o osem 
percentuálnych bodov. Uplatní sa referenčná sadzba, ktorá platí v prvý deň mesiaca, v 
ktorom je platba splatná. Táto sadzba je uverejnená v sérii C Úradného vestníka Európskej 
únie. Tieto úroky sú splatné za obdobie plynúce od kalendárneho dňa, ktorý nasleduje po 
poslednom dni platobnej lehoty, až do dňa uskutočnenia platby vrátane.  

 
Ak sú úroky z omeškania nižšie alebo sa rovnajú 200 EUR, poskytovateľovi sa zaplatia 
iba na základe žiadosti predloženej najneskôr do dvoch mesiacov po prijatí platby.  

 
10. Platby sa poukazujú prevodom na bankový účet poskytovateľa vedený v eurách a 

identifikovaný týmito údajmi:  
 

Názov banky: [doplňte] 
Úplná adresa pobočky banky: [doplňte] 
Presné meno majiteľa účtu: [doplňte] 
Úplné číslo účtu vrátane kódu banky: [doplňte] 
kód IBAN a kód BIC: [doplňte] 
 

 
ČLÁNOK I.5 – ÚPRAVA CENY 
 
Táto doložka sa na túto zmluvu neuplatňuje. 

 
 
ČLÁNOK I.6 – FINANČNÉ ZÁRUKY 

 
Táto doložka sa na túto zmluvu neuplatňuje. 
 
 
ČLÁNOK I.7 – PLNENIE ZMLUVY 
 
Poskytovateľ musí spĺňať minimálne požiadavky stanovené v špecifikáciách ponuky. Zahŕňa 
to dodržiavanie príslušných povinností v oblasti environmentálneho, sociálneho a pracovného 
práva ustanovených v právnych predpisoch Únie, vnútroštátnych právnych predpisoch, 
kolektívnych dohodách alebo v ustanoveniach medzinárodného environmentálneho, 
sociálneho a pracovného práva, ktoré sú uvedené v prílohe X k smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení 
smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65). 

 
 
ČLÁNOK I.8 – PODMIENKY PREVZATIA 
 
Táto doložka sa na túto zmluvu neuplatňuje. 
 
 
ČLÁNOK I.9 – ZÁRUKA 
 
1. Poskytovateľ poskytne na každý produkt, ktorý je predmetom služieb, dvojročnú záruku 

odo dňa, keď boli služby poskytnuté. 
 
2. Poskytovateľ je povinný odstrániť chyby alebo nedostatky, ktoré mu oznámi Európsky 

parlament počas trvania záruky do 30 kalendárnych dní od prijatia oznámenia.  
 



 

 5/26  

 
ČLÁNOK I.10 – OMEŠKANIE, HRUBÁ NEDBANLIVOSŤ, NEPLNENIE ZMLUVY, 
NESPLNENIE ZMLUVNÝCH POŽIADAVIEK A NESPRÁVNE PLNENIE 

 
1. V prípade omeškania, nedbanlivosti pri plnení, celkového či čiastočného neplnenia, 

nedodržania zmluvných podmienok alebo nesprávneho plnenia tejto zmluvy môže 
Európsky parlament na účely náhrady škody, ktorá mu bola spôsobená, uplatniť zo 
zostatku ceny, ktorý má byť vyplatený poskytovateľovi, v primeranej výške náhradu škody, 
zvýšenú v prípade potreby o úroky z omeškania a o náklady, ktoré Európskemu 
parlamentu vznikli v súvislosti s touto škodou. Pokiaľ sa odpočítané sumy javia ako 
nedostatočné na účely primeranej náhrady spôsobenej škody, Európsky parlament môže 
prijať akékoľvek iné opatrenie ako doplnok k tomuto zníženiu sumy. Bez toho, aby bolo 
dotknuté prípadné konanie začaté na podnet poskytovateľa, Európsky parlamentu určí 
výšku náhrady škody, úrokov z omeškania a nákladov na účel ich upla tnenia a/alebo 
neskorších sťažností po tom, ako poskytovateľovi oznámi neplnenie zmluvných povinností 
prostredníctvom doporučeného listu s potvrdením o prevzatí.  

 
2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1 si môže Európsky parlament uplatniť zmluvnú pokutu 

vo výške 0,2 % za každý kalendárny deň omeškania zo sumy zodpovedajúcej 
objednávkam, ktoré neboli splnené, a to odo dňa, keď bolo omeškanie oznámené 
dodávateľovi doporučeným listom s potvrdením o prevzatí. 

 
3. V prípade, že z dôvodov na strane poskytovateľa nemôže príslušné oddelenie 

Európskeho parlamentu prevziať služby, alebo v prípade čiastočného prevzatia sa 
uplatnia odseky 1 a 2 aj na neprevzaté služby. 

 
4. V prípade okolností uvedených v odseku 1 a bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o 

administratívnych a finančných sankciách ukladaných Európskym parlamentom v súlade 
s článkom II.19 všeobecných podmienok a po odoslaní upomienky poskytovateľovi 
doporučeným listom s potvrdením o prevzatí, na základe ktorej nedôjde zo strany 
poskytovateľa do pätnástich kalendárnych dní od jej odoslania k náprave, alebo dôjde len 
k čiastočnej náprave, môže Európsky parlament jednoduchým oznámením 
prostredníctvom doporučeného listu s potvrdením o prevzatí odstúpiť od zmluvy s 
okamžitou účinnosťou, a to bez akejkoľvek náhrady škody poskytovateľovi. Môže tiež 
požadovať plnenie nahradením za podmienok uvedených v článku II.18 všeobecných 
podmienok. 

 
 
ČLÁNOK I.11 – ROZHODNÉ PRÁVO, VŠEOBECNÉ PODMIENKY A ZVEREJNENIE 
ZMLUVY 

 
1. Táto zmluva sa riadi právom Európskej únie doplneným belgickým právom. 
 
2. Poskytovateľ sa týmto vzdáva vlastných zmluvných podmienok. Vyhlasuje, že bol 

oboznámený so všeobecnými podmienkami, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy, a že s týmito 
podmienkami súhlasí. 

 
3. Poskytovateľ tiež vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením niektorých informácií súvisiacich s 

touto zmluvou, konkrétne svojho mena, resp. obchodného mena spoločnosti, predmetu 
a hodnoty pridelenej zákazky, ako sa vyžaduje v nariadení Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa 
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (ďalej len „nariadenie o rozpočtových pravidlách“). 

 
4. Akýkoľvek dokument od poskytovateľa súvisiaci s predložením jeho ponuky sa stáva 

vlastníctvom Európskeho parlamentu a môže sa sprístupniť verejnosti s výhradou 
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obmedzení a v súlade s postupmi stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43) bez toho, aby boli dotknuté 
opatrenia v oblasti oznamovania požadované v bodoch 2 a 3 prílohy I k nariadeniu o 
rozpočtových pravidlách. 

 
 
ČLÁNOK I.12 – USTANOVENIE O PRÍSLUŠNOSTI SÚDU 
 
Každý spor medzi Európskym parlamentom a poskytovateľom, ktorý sa týka tejto zmluvy a 
ktorý nie je možné urovnať zmierom, sa predloží na základe článku 256 ods. 1 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie Všeobecnému súdu, ktorý je súdnym orgánom Súdneho dvora 
Európskej únie. 
 
 
ČLÁNOK I.13 – OCHRANA ÚDAJOV 
 
Táto doložka sa na túto zmluvu neuplatňuje. 
 
ČLÁNOK I.14 – SPOLOČNÁ A NEROZDIELNA ZODPOVEDNOSŤ DODÁVATEĽA (AK  
      SA UPLATŇUJE) 
 

1. Zmluvné strany uvedené v tejto zmluve ako „dodávateľ“ majú pri plnení tejto zmluvy 
spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť voči Európskemu parlamentu. 
 

2. (Uveďte meno vedúceho poskytovateľa) je určený ako vedúci poskytovateľ. Bez toho, aby 
bol dotknutý odsek 1, koná vedúci poskytovateľ v mene (uveďte mená ostatných 
poskytovateľov). Každá komunikácia medzi Európskym parlamentom a poskytovateľom 
bude prebiehať prostredníctvom vedúceho poskytovateľa. Aj platby uskutočňuje Európsky 
parlament na účet vedúceho poskytovateľa. 

 
 
ČLÁNOK I.15 – VYUŽÍVANIE VÝSLEDKOV ZMLUVY 
 
Táto doložka sa na túto zmluvu neuplatňuje. 
 
 
ČLÁNOK I.16 – VŠEOBECNÉ ADMINISTRATÍVNE USTANOVENIA 
 
Akákoľvek komunikácia v súvislosti s touto zmluvou sa uskutoční v písomnej forme s 
uvedením referenčného čísla zmluvy. Bežná zásielka sa považuje za prijatú Európskym 
parlamentom v deň, keď ju zaregistruje príslušné nižšie uvedené oddelenie. Korešpondencia 
(s výnimkou žiadostí o platbu a dobropisov, ktoré sú uvedené v článku I.4 ods. 5) sa posiela 
na tieto adresy: 
 

Za Európsky parlament: 
 
Pán/Pani (doplňte) 
(uveďte funkciu) 
Európsky parlament 
Unité EMAS 
Rue Wiertz 60 
1047 Bruxelles 
Belgicko 
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Za poskytovateľa: 
 
Pán/Pani (doplňte) 
(uveďte funkciu) 
(uveďte obchodné meno spoločnosti) 
(uveďte úplnú oficiálnu adresu) 

 
 
ČLÁNOK I. 17 – ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA A PRÍLOHY 
 
1. K tejto zmluve sú priložené tieto dokumenty, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť:  

 
Príloha I: Špecifikácie a všetky prílohy k nim 
 
 
Príloha II   Ponuka poskytovateľa z (vložte dátum)  
 
Príloha III:  Cenník 

 
2. Ustanovenia osobitných podmienok, všeobecné ustanovenia a prílohy sa uplatňujú za 

každých okolností. Ak by však existovali rozdiely medzi jednotlivými dokumentmi, 
ustanovenia osobitných podmienok majú prednosť pred ustanoveniami ostatných častí 
zmluvy. Ustanovenia všeobecných podmienok majú prednosť pred ustanoveniami príloh. 
Prílohy sú nadradené jedna druhej v poradí, v akom sú očíslované. 
 

3. S výhradou vyššie uvedeného platí, že rôzne dokumenty, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy, 
sa navzájom vysvetľujú. Všetky nejasnosti alebo odlišnosti v rámci tej istej časti alebo 
medzi rôznymi časťami sa vysvetlia a opravia písomným pokynom Európskeho 
parlamentu. 

 
 
 
II – VŠEOBECNÉ PODMIENKY 
 
 
ČLÁNOK II.1 – VŠEOBECNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA PLNENIA ZMLUVY  
 
1. Pokiaľ osobitné ustanovenia nestanovujú inak, lehoty na plnenie stanovené v zmluve 

začínajú plynúť dňom nadobudnutia jej platnosti. V prípade zásahu vyššej moci sa lehoty 
na plnenie zmluvy predĺžia. V takom prípade sa zmluvné strany písomne dohodnú na 
nových lehotách. 

 
2. Poskytovateľ plní zmluvu v dobrej viere a na najvyššej odbornej úrovni. Poskytovateľ nesie 

výhradnú zodpovednosť za dodržiavanie všetkých zákonných povinností, ktoré sa na 
neho vzťahujú, najmä tých, ktoré mu vyplývajú z pracovnoprávnych, daňových a 
sociálnoprávnych predpisov, ako aj predpisov v oblasti ochrany životného prostredia.  

 
3. Za náležité kroky vedúce k tomu, aby poskytovateľ včas získal akékoľvek povolenia, 

oprávnenia alebo akreditácie, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy podľa platných 
zákonov a právnych predpisov v mieste, kde sa majú vykonávať úlohy zverené 
poskytovateľovi, nesie výhradnú zodpovednosť poskytovateľ. Súčasťou takéhoto 
povolenia, oprávnenia alebo akreditácie by mohla byť bezpečnostná akreditácia a (alebo) 
bezpečnostná previerka poskytovateľa alebo každej osoby konajúcej v jeho mene, ktorá 
je potrebná na vstup na pracoviská, do priestorov a (alebo) na prebiehajúce podujatia v 
súvislosti s plnením zmluvy. Ak poskytovateľ nemôže získať niektoré z povolení, 
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oprávnení, akreditácií alebo previerok, ktoré sa vyžadujú na plnenie zmluvy, a (alebo) 
zaistiť, že zmluvu plnia osoby, ktoré majú všetky oprávnenia, povolenia, akreditácie alebo 
previerky, ktoré sa vyžadujú na plnenie zmluvy, Európsky parlament môže bez 
predchádzajúceho oznámenia zmluvu ukončiť.“  

  
4. Poskytovateľ je povinný uzavrieť poistenie pokrývajúce riziká a škody súvisiace s plnením 

zmluvy, ktoré je požadované platnými právnymi predpismi, najmä v oblasti 
občianskoprávnej zodpovednosti. Poskytovateľ uzatvorí ďalšie poistenie, ktoré je bežné v 
jeho oblasti podnikania. Okrem toho uzatvorí profesijné poistenia, ktoré pokrývajú riziká 
spojené s nesplnením požiadaviek pri plnení zmluvy. Na žiadosť Európskeho parlamentu 
mu poskytovateľ zašle kópiu všetkých príslušných poistných zmlúv najneskô r do15 
kalendárnych dní. 

 
5. Každý odkaz v zmluve na zamestnancov poskytovateľa sa týka výlučne osôb, ktoré sa 

zúčastňujú na plnení zmluvy. 
 
6. Poskytovateľ musí zabezpečiť, aby všetky osoby konajúce v jeho mene a všetci jeho 

zamestnanci podieľajúci sa na plnení zmluvy mali potrebnú odbornú kvalifikáciu a 
pracovné skúsenosti požadované na plnenie úloh, ktoré sú mu zverené, v súlade s 
kritériami stanovenými v súťažných podkladoch vrátane špecifikácií.  

 
7. V prípade akéhokoľvek incidentu vyplývajúceho z konania alebo opomenutia 

zamestnanca poskytovateľa, ktorý vykonáva práce v priestoroch Európskeho parlamentu, 
alebo v prípade, že odborná kvalifikácia a/alebo skúsenosti zamestnanca poskytovateľa 
nezodpovedajú profilu požadovanému v zmluve, poskytovateľ ho bezodkladne vymení. 
Európsky parlament má právo požadovať výmenu každého takéhoto zamestnanca, 
pričom predloží zodpovedajúce odôvodnenie. Nový zamestnanec musí mať potrebnú 
kvalifikáciu a skúsenosti požadované vo výzve na predloženie ponuky a musí byť schopný 
plniť zmluvu za tých istých zmluvných podmienok. Poskytovateľ nesie zodpovednosť za 
každé omeškanie pri plnení úloh, ktoré mu boli zverené, spôsobené výmenou pracovníka 
v súlade s týmto článkom. 

 
8. Poskytovateľ má výlučnú zodpovednosť za zamestnancov vykonávajúcich úlohy, ktoré 

mu boli zverené. Poskytovateľ musí byť schopný kedykoľvek Európskemu parlamentu 
preukázať, že jeho zamestnanci spĺňajú požiadavky príslušných právnych predpisov.  

 
9. Poskytovateľ prijme všetky náležité opatrenia (poistenie a iné) potrebné na  to, aby svojich 

zamestnancov zabezpečil pre prípad akýchkoľvek rizík, ktorým môžu byť pri plnení tejto 
zmluvy vystavení. 

 
10. Plnenie zmluvy sa musí uskutočňovať takým spôsobom, aby sa poskytovateľ ani jeho 

zamestnanci nedostali do vzťahu podriadenosti voči Európskemu parlamentu. 
Predovšetkým: 

 

 zamestnanci vykonávajúci úlohy zverené poskytovateľovi nemôžu prijímať priame 
príkazy od Európskeho parlamentu a poskytovateľ ani jeho zamestnanci nemôžu byť 
začlenení do organizačnej štruktúry Európskeho parlamentu , 

 
 Európsky parlament nemôže byť v žiadnom prípade považovaný za zamestnávateľa 

týchto zamestnancov. 
 
11. Ak by nepredvídaná udalosť, konanie alebo opomenutie priamo alebo nepriamo bránili 

plneniu zmluvy, či už čiastočne alebo úplne, poskytovateľ túto skutočnosť z vlastnej 
iniciatívy okamžite zaznamená a oznámi Európskemu parlamentu. Toto oznámenie musí 
obsahovať opis problému, dátum, odkedy problém existuje, a opis opatrení, ktoré 
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poskytovateľ prijal, aby zabezpečil riadne plnenie všetkých svojich zmluvných povinností. 
V takomto prípade poskytovateľ uprednostní riešenie problému pred objasňovaním otázky 
zodpovednosti. 

 
12. Ak poskytovateľ neplní svoje zmluvné povinnosti v súlade s ustanoveniami zmluvy, 

Európsky parlament môže znížiť platby alebo žiadať ich vrátenie v závislosti od miery 
neplnenia povinností bez toho, aby bolo dotknuté jeho právo odstúpiť od zmluvy. Podľa 
článku I.10 osobitných podmienok a článku II.19 všeobecných podmienok môže Európsky 
parlament okrem toho uložiť sankcie alebo požadovať náhradu škody. 

 
13. Poskytovateľ sa zaväzuje, že Európskemu parlamentu poskytne všetky informácie, ktoré 

si od neho Európsky parlament vyžiada na účely správy zmluvy. 
 
14. Poskytovateľ ani jeho zamestnanci nemôžu zastupovať Európsky parlament ani sa 

nemôžu správať takým spôsobom, ktorý by mohol takýto dojem vyvolať. Sú povinní 
informovať tretie osoby o tom, že nepatria k verejnej službe Európskej únie. 

 
15. Poskytovateľ sa zaväzuje, že po skončení zmluvného vzťahu vráti Európskemu 

parlamentu všetky dokumenty v jeho držbe súvisiace s úlohami, ktoré mu boli zverené na 
účely plnenia zmluvy. 

 
 
ČLÁNOK II.2 – ZODPOVEDNOSŤ 
 
1. Európsky parlament nie je zodpovedný za škody, ktoré poskytovateľ alebo jeho 

zamestnanci utrpia pri plnení úloh, ktoré sú predmetom zmluvy, s výnimkou prípadov 
úmyselného alebo závažného pochybenia zo strany Európskeho parlamentu. Európsky 
parlament neprijme žiadnu reklamáciu týkajúcu sa takejto škody, ktorej cieľom je náhrada 
škody alebo uvedenie do pôvodného stavu. 

 
2. S výnimkou zásahu vyššej moci je poskytovateľ zodpovedný za stratu alebo priamu či 

nepriamu škodu, a to telesnú ujmu i materiálnu škodu, ktorú spôsobí Európskemu 
parlamentu alebo tretím osobám on sám alebo osoby konajúce na jeho účet alebo jeho 
zamestnanci pri plnení zmluvy, a to aj v prípade subdodávok (podľa článku II.6). 
Poskytovateľ je tiež zodpovedný za kvalitatívne nedostatky a za oneskorenia pri plnení 
zmluvy. Európsky parlament nie je zodpovedný za žiadne konanie alebo opomenutie zo 
strany poskytovateľa pri plnení zmluvy. 

 
3. Poskytovateľ preberá zodpovednosť za náhradu škody v prípade akéhokoľvek konania, 

sťažnosti alebo postupu iniciovaného treťou osobou voči Európskemu parlamentu v 
dôsledku škody spôsobenej poskytovateľom pri plnení zmluvy.  

 
4. V prípade konania iniciovaného treťou osobou v súvislosti s plnením zmluvy proti 

Európskemu parlamentu poskytovateľ poskytne Európskemu par lamentu svoju pomoc. 
Náklady poskytovateľa vynaložené na tento účel môže hradiť Európsky parlament. 

 
5. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia týkajúce sa prevzatia diela a záruky, je 

poskytovateľ povinný nahradiť stratu, priamu alebo nepriamu škodu spôsobenú 
Európskemu parlamentu neplnením, nesprávnym alebo oneskoreným plnením zmluvy.  

 
 
 
 
 
ČLÁNOK II.3 – FAKTURÁCIA 
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1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že faktúry vystaví v súlade so zmluvným podmienkami.  
 
2. Na každej faktúre musia byť uvedené tieto údaje: číslo objednávky (PO n°). Ak číslo 

objednávky (PO n°) neexistuje, povinné je referenčné číslo a/alebo dátum zmluvy, opis 
poskytnutých služieb, cena v eurách1, bankové údaje poskytovateľa s uvedením jeho 
kódov IBAN a BIC a jeho identifikačné číslo pre DPH (IČ DPH). Faktúra musí obsahovať 
poznámku „For the official use of the European Parliament“  (Na úradné účely 
Európskeho parlamentu). Na faktúre môžu byť oddelene uvedené aj informácie, ktoré sa 
týkajú konečného príjemcu. 

 
3. Faktúry sa zasielajú na túto adresu:Service du Courrier officiel du Parlement européen, 

Plateau du Kirchberg, L-2929 Luxembourg. 
 
4.      Elektronická fakturácia 

 
Ak sa tak stanovuje v osobitných podmienkach, poskytovateľ predloží faktúry 
v elektronickom formáte, ak sú splnené podmienky týkajúce sa elektronického podpisu 
uvedené v smernici 2006/112/ES o DPH, t. j. ak používa kvalifikovaný elektronický 
podpis alebo elektronickú výmenu údajov.  
 
Faktúry v štandardnom formáte (pdf) alebo poslané emailom sa neprijímajú.  

 
5. Bez toho, aby bolo dotknuté právo poskytovateľa na prípadné úroky z omeškania, 

poskytovateľ súhlasí s prípadnými finančnými obmedzeniami vyplývajúcimi zo systému 
dočasných dvanástin v súlade s článkom 16 nariadenia o rozpočtových pravidlách v 
prípade, že všeobecný rozpočet Európskej únie nebude na začiatku rozpočtového roku 
schválený.  

 
 
ČLÁNOK II.4 – USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA DANÍ 
 
1. Poskytovateľ má výlučnú zodpovednosť za dodržiavanie daňových právnych predpisov, 

ktoré sa na neho vzťahujú. V prípade ich nedodržiavania sa predložené žiadosti o platbu 
stávajú neplatnými. 

 
2. Poskytovateľ si je vedomý toho, že Európsky parlament je ako inštitúcia Európskej únie 

podľa článku 3 Protokolu (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie oslobodený od 
všetkých daní a poplatkov, najmä DPH (Ú. v. EÚ C 326, 26.10.2012, s. 266.). Toto 
oslobodenie, ktoré Európskemu parlamentu priznali vlády členských štátov, sa uskutoční 
buď spätným vrátením sumy na základe príslušných dokumentov alebo priamym 
oslobodením. 

 
3. Ak je poskytovateľ v zmysle platných daňových právnych predpisov povinný uplatniť DPH 

na platby prijaté na základe tejto zmluvy, Európsky parlament uhradí poskytovateľovi, 
okrem ceny uvedenej v článku I.4 osobitných podmienok, aj výšku uplatnenej DPH a 
potom požiada príslušné vnútroštátne orgány o jej vrátenie. Na tento účel musí 
poskytovateľ vystaviť Európskemu parlamentu faktúru v súlade s platnými právnymi 
predpismi v oblasti DPH, na ktorej musí byť uvedené jeho miesto zdanenia na účely DPH. 
Na faktúre musí byť jasne uvedené, že poskytnutie služieb je určené Európskemu 
parlamentu, a musí byť na nej uvedená cena bez DPH za plnenie a poskytnutie súvisiacich 
služieb, ako aj príslušná výška DPH. 

                                              
1  Môže sa uviesť iná mena, ak je vo výzve na predloženie ponúk stanovené predkladanie ponúk v inej mene 

ako v eure. 
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4. V prípade poskytovateľov, ktorí majú sídlo v Belgicku, ustanovenia tejto zmluvy 

predstavujú žiadosť o oslobodenie od DPH č. 450 pod podmienkou, že poskytovateľ vo 
svojej faktúre/svojich faktúrach uvedie túto poznámku: ‘Facture exonérée de la TVA, 
Article 42, paragraphe 3.3 du Code de la TVA (circulaire 1978)’ alebo podobnú poznámku 
v holandčine alebo v nemčine. 
 
 

ČLÁNOK II.5 – VRÁTENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV 
 
1. Ak je celková suma uskutočnených platieb vyššia ako suma skutočne splatná na základe 

osobitnej zmluvy alebo objednávky, alebo ak je vrátenie finančných prostriedkov 
odôvodnené na základe zmluvy, poskytovateľ uhradí po prijatí ťarchopisu príslušnú sumu 
v eurách, a to za podmienok a v lehote, ktoré stanoví Európsky parlament. 

 
2. Ak sa platba nevykoná v lehote uvedenej v oznámení o dlhu, na dlžnú sumu sa budú 

vzťahovať úroky z omeškania vypočítané podľa článku I.4 osobitných podmienok. Úrok je 
splatný od kalendárneho dňa, ktorý nasleduje po dátume splatnosti, do kalendárneho dňa, 
keď je tento dlh úplne splatený. 

 
3. Európsky parlament môže po oznámení adresovanom poskytovateľovi vyrovnať pevne 

stanovené, likvidné a splatné pohľadávky prostredníctvom započítania, a to v prípadoch, 
keď má poskytovateľ voči Európskej únii pevne stanovené, likvidné a splatné pohľadávky. 
Ak tak bolo stanovené, Európsky parlament môže svoje pohľadávky uplatniť aj voči 
záruke. 

 
 

ČLÁNOK II.6 – SUBDODÁVKY 
 
1. Poskytovateľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Európskeho 

parlamentu uzatvoriť zmluvu na subdodávky ani poveriť plnením tretie osoby. Prijatie 
ponuky, ktorá bola predtým predmetom podpísania zmluvy, uvádzajúcej jedného alebo 
viacerých subdodávateľov, predstavuje tichý súhlas Európskeho parlamentu s týmito 
subdodávateľmi.  

 
2. Aj keď Európsky parlament udelí poskytovateľovi súhlas s uzavretím subdodávateľskej 

zmluvy, poskytovateľ má výlučnú a plnú zodpovednosť za riadne plnenie zmluvy voči 
Európskemu parlamentu a voči tretím osobám. 

 
3. Zmluvy so subdodávateľmi musia byť uzatvorené písomne. Poskytovateľ je pov inný 

začleniť do každej zmluvy uzavretej so subdodávateľmi všetky ustanovenia, ktoré 
Európskemu parlamentu umožňujú uplatňovať voči týmto subdodávateľom, ako aj voči 
poskytovateľovi samotnému rovnaké práva a rovnaké záruky. 

 
4. Európsky parlament si vyhradzuje právo požadovať od poskytovateľa informácie o 

dodržiavaní vylučovacích kritérií a právnej, regulačnej, finančnej, hospodárskej, 
technickej a odbornej spôsobilosti subdodávateľa vrátane minimálnych požiadaviek 
stanovených v súťažných podkladoch. Zahŕňa to dodržiavanie príslušných povinností v 
oblasti environmentálneho, sociálneho a pracovného práva ustanovených v právnych 
predpisoch Únie, vnútroštátnych právnych predpisoch, kolektívnych dohodách alebo v 
ustanoveniach medzinárodného environmentálneho, sociálneho a pracovného práva, 
ktoré sú uvedené v prílohe X k smernici 2014/24/EÚ. 

  
5. Verejný obstarávateľ môže od poskytovateľa požadovať, aby nahradil subdodávateľa, 

ktorý sa nachádza v situácii uvedenej v článku II.17 ods. 1 písm. d) a e).  
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6.  Bez súhlasu uvedeného v odseku 1 alebo v prípade nedodržania jeho podmienok nie je 

zadanie zmluvy formou subdodávky zo strany poskytovateľa voči Európskemu 
parlamentu vynútiteľné a nemá voči nemu žiadne účinky. 

 
 
ČLÁNOK II.7 – POSTÚPENIE PRÁV A POVINNOSTÍ 
 
1. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Európskeho parlamentu nesmie 

poskytovateľ postúpiť všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy ani ich časť.  
 

2. Poskytovateľ je povinný začleniť do každej zmluvy uzavretej so subdodávateľmi všetky 
ustanovenia, ktoré Európskemu parlamentu umožňujú uplatňovať voči týmto 
subdodávateľom, ako aj voči poskytovateľovi samotnému rovnaké práva a rovnaké 
záruky. 

 
3. Bez súhlasu uvedeného v odseku 1 alebo v prípade nedodržania jeho podmienok nie je 

zadanie zmluvy formou subdodávky zo strany poskytovateľa voči Európskemu 
parlamentu vynútiteľné a nemá voči nemu žiadne účinky. 

 
 
ČLÁNOK II.8 – KONFLIKT ZÁUJMOV A PRACOVNÝ KONFLIKT ZÁUJMOV 
 
1. Poskytovateľ prijme všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby zabránil akejkoľvek situácii, 

ktorá by mohla ohroziť nestranné a objektívne plnenie zmluvy. Konflikt záujmov môže 
vzniknúť najmä v dôsledku ekonomických záujmov, politickej alebo národnej 
spriaznenosti, rodinných či citových väzieb alebo akýchkoľvek iných vzťahov alebo 
spoločných záujmov. Ku konfliktu záujmov môže dôjsť predovšetkým vtedy, ak nastane 
situácia uvedená v článku 141 ods. 1 písm. c) nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
Pracovný konflikt záujmov je akákoľvek situácia, keď predchádzajúce alebo prebiehajúce 
odborné činnosti poskytovateľa ovplyvňujú jeho schopnosť plniť zmluvu na primeranej 
úrovni kvality (bod 20.6 prílohy I k nariadeniu o rozpočtových pravidlách). Akékoľvek 
podozrenie z konfliktu záujmov alebo pracovného konfliktu záujmov, ktoré sa vyskytne 
počas plnenia zmluvy, musí byť bezodkladne písomne oznámené Európskemu 
parlamentu. V prípade takéhoto konfliktu poskytovateľ okamžite prijme všetky opatrenia 
potrebné na vyriešenie situácie. 

 
2. Európsky parlament si vyhradzuje právo overiť, či sú uvedené opatrenia vhodné, a v 

prípade potreby môže vyžadovať prijatie dodatočných opatrení v lehote, ktorú určí.  
 
3. Poskytovateľ sa ubezpečí, že sa jeho zamestnanci a členovia jeho správnych a riadiacich 

orgánov nenachádzajú v situácii, ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov. Poskytovateľ 
vymení okamžite a bez toho, aby požadoval od Európskeho parlamentu náhradu, každého 
svojho zamestnanca, ktorý je takejto situácii vystavený. 

 
4. Poskytovateľ vyhlasuje, že: 
 

 nepredložil a zaväzuje sa, že nepredloží, žiadnu ponuku akejkoľvek povahy, z ktorej 
by mu na základe zmluvy mohla vyplynúť nejaká výhoda; 

 

 neposkytol, nevyhľadával, nesnažil sa získať, a neprijal a zaväzuje sa, že neposkytne, 
nebude vyhľadávať, nebude sa snažiť získať a ani neprijme žiadnu finančnú alebo 
materiálnu výhodu v prospech inej osoby alebo od inej osoby, ak sa takáto výhoda 
zakladá na nezákonnom postupe alebo korupcii, či už priamo alebo nepriamo, a 
predstavuje dar alebo odmenu spojenú s plnením zmluvy. 
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5. Poskytovateľ písomne oznámi všetky svoje povinnosti vyplývajúce z tohto článku svojim 

zamestnancom a členom svojich správnych a riadiacich orgánov, ako aj tretím osobám 
zúčastňujúcim sa na plnení zmluvy. Ak o to Európsky parlament požiada, poskytovateľ 
mu odošle kópiu daných pokynov a na tento účel uzatvorených záväzkov.  

 
 
ČLÁNOK II.9 – PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA  
 
1. Vymedzenie pojmov 
 
Tvorca: je akákoľvek fyzická osoba, ktorá prispieva k vytvoreniu výsledku.  
 
Už existujúci materiál: akýkoľvek materiál, dokument, technológia alebo odborné znalosti, 
ktoré existovali už pred tým, ako ich poskytovateľ použil na vytvorenie výsledku v rámci plnenia 
tejto zmluvy;  
 
Už existujúce právo: akékoľvek právo priemyselného a duševného vlastníctva k už 
existujúcemu materiálu; môže ísť o vlastnícke právo, licenčné právo a/alebo užívacie právo 
patriace poskytovateľovi, tvorcovi, verejnému obstarávateľovi, ako aj akejkoľvek inej tretej 
strane;  
Výsledok: akýkoľvek zamýšľaný výsledok plnenia tejto zmluvy bez ohľadu na formu alebo 
povahu, ktorý je poskytnutý verejnému obstarávateľovi a ktorý verejný obstarávateľ s 
konečnou platnosťou alebo čiastočne schváli. Výsledok môže byť ďalej v tejto zmluve 
vymedzený ako výstup. Výsledok môže okrem materiálu vytvoreného poskytovateľom alebo 
na jeho žiadosť zahŕňať aj už existujúce materiály.  
 
2. Vlastnícke práva k výsledkom a výhradné práva 
 
Únia nadobúda neodvolateľne a s celosvetovou platnosťou vlastníctvo výsledkov a všetky 
práva duševného vlastníctva, ktoré vyplývajú zo zmluvy. Takto nadobudnuté práva duševného 
vlastníctva zahŕňajú akékoľvek práva, napríklad autorské právo a iné práva duševného alebo 
priemyselného vlastníctva, k akýmkoľvek výsledkom a vo všetkých technologických riešeniach 
a informáciách, ktoré vytvoril alebo vyprodukoval poskytovateľ alebo jeho subdodávateľ pri 
plnení zmluvy. Verejný obstarávateľ môže využívať a používať nadobudnuté práva v súlade s 
ustanoveniami tejto zmluvy. Únia nadobúda všetky práva od chvíle, keď verejný obstarávateľ 
schváli výsledky dodané poskytovateľom. Takéto dodanie a schválenie sa považuje za účinné 
postúpenie práv od poskytovateľa na Úniu. 
 
V platbe ceny sú zahrnuté všetky poplatky, ktoré Únia dlhuje poskytovateľovi, za nadobudnutie 
vlastníckych práv vrátane všetkých poplatkov za všetky formy využitia a použitia výsledkov. 
 
3. Licenčné práva k už existujúcim materiálom 
 
V rámci tejto zmluvy Únia nenadobúda vlastníctvo už existujúcich práv. 
 
Poskytovateľ udelí licenciu na už existujúce práva bez licenčných poplatkov, nevýhradne a 
neodvolateľne Únii, ktorá môže používať už existujúce materiály vrátane pridružených práv pri 
všetkých spôsoboch využitia, ktoré sú stanovené v tejto zmluve. Únia nadobúda licenciu na 
všetky už existujúce práva od chvíle dodania výsledkov a ich schválenia verejným 
obstarávateľom.  
 
Udelenie licencie na už existujúce práva Únii v rámci tejto zmluvy sa vzťahuje na všetky 
územia na celom svete a je platné počas celého obdobia ochrany práv duševného vlastníctva. 
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Platba ceny, ktorá je stanovená v zmluve, zahŕňa tiež akékoľvek poplatky splatné 
poskytovateľovi v súvislosti s udelením licencií a/alebo prevodom už existujúcich práv zo 
strany Únie alebo Únii vrátane všetkých foriem využívania a použitia výsledkov vymedzených 
v prípadných osobitných podmienkach. 
 
Ak si plnenie zmluvy vyžaduje, aby poskytovateľ použil už existujúce materiály, ktoré patria 
verejnému obstarávateľovi, verejný obstarávateľ môže požadovať, aby podpísal primeranú 
licenčnú dohodu. Takéto použitie zo strany poskytovateľa nemá za následok prevod práv na 
poskytovateľa a obmedzuje sa na potreby tejto zmluvy. 
 
4. Výhradné práva  
 
Únia nadobúda tieto výhradné práva:  
 
(a) vyhotovenie rozmnoženiny: právo povoliť alebo zakázať priame alebo nepriame, dočasné 

alebo trvalé vyhotovenie rozmnoženiny výsledkov akýmkoľvek spôsobom (mechanicky, 
digitálne alebo inak) a v akejkoľvek forme, vcelku alebo sčasti;   

(b) zverejnenie: výhradné právo povoliť alebo zakázať akékoľvek zverejnenie, po drôte alebo 
bezdrôtovými prostriedkami, vrátane sprístupňovania výsledkov verejnosti takým 
spôsobom, ktorý by verejnosti umožnil prístup k nim z miesta a v čase, ktoré si sama zvolí; 
toto právo zahŕňa aj káblové alebo satelitné oznamovanie a vysielanie; 

(c) distribúcia: výhradné právo povoliť alebo zakázať akúkoľvek formu verejného šírenia 
výsledkov alebo kópií výsledkov prostredníctvom predaja alebo iným spôsobom; 

(d) prenájom: výhradné právo povoliť alebo zakázať prenajímanie alebo zapožičiavanie 
výsledkov alebo kópií výsledkov; 

(e) úprava: výhradné právo povoliť alebo zakázať akékoľvek úpravy výsledkov;  
(f) preklad: výhradné právo povoliť alebo zakázať akýkoľvek preklad, úpravu, usporiadanie, 

vytváranie odvodených diel založených na výsledkoch alebo akúkoľvek inú zmenu 
výsledkov podliehajúce v príslušných prípadoch rešpektovaniu osobnostných práv 
autorov; 

(g) ak výsledky predstavujú alebo zahŕňajú databázu: výhradné právo povoliť alebo zakázať 
extrakciu celého obsahu alebo podstatnej časti obsahov databázy na iný nosič 
akýmkoľvek prostriedkom alebo v akejkoľvek forme; a výhradné právo povoliť alebo 
zakázať opätovné použitie celého obsahu alebo podstatnej časti obsahov databázy 
šírením kópií, prenajímaním, prenosom online alebo inými formami prenosu;  

(h) ak výsledky predstavujú alebo zahŕňajú patentovateľný predmet: právo registrovať ich ako 
patent a tento patent ďalej využívať v plnom rozsahu; 

(i) ak výsledky predstavujú alebo zahŕňajú logá alebo označenie, ktoré by sa mohli 
zaregistrovať ako ochranná známka: právo zaregistrovať takéto logo alebo označenie ako 
ochrannú známku a ďalej ho využívať a používať; 

(j) ak výsledky predstavujú alebo zahŕňajú odborné znalosti: právo používať takéto odborné 
znalosti spôsobom, ktorý je nevyhnutný na použitie výsledkov v plnom rozsahu podľa tejto 
zmluvy, a právo sprístupniť ich poskytovateľom alebo subdodávateľom konajúcim v mene 
verejného obstarávateľa pod podmienkou, že v prípade potreby bude podpísaný 
zodpovedajúci záväzok dôvernosti; 

(k) ak výsledky predstavujú dokumenty: 
i)  právo povoliť opätovné použitie dokumentov; „opätovné použitie“ je použitie 

dokumentov fyzickými alebo právnickými osobami na iné obchodné alebo 
neobchodné účely, ako je pôvodný účel, na ktorý boli dokumenty vyhotovené; 

ii) právo uchovávať a archivovať výsledky v súlade s predpismi o správe dokumentov, 
ktoré sa vzťahujú na verejného obstarávateľa, vrátane digitalizácie alebo konverzie 
formátu na účely uchovávania alebo nového použitia;  

(l) ak výsledky predstavujú alebo zahŕňajú softvér vrátane zdrojového kódu, kódu objektu, 
prípadne dokumentácie, prípravných materiálov a príručiek, okrem iných práv uvedených 
v tomto článku: 
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(i) práva koncových používateľov týkajúce sa akéhokoľvek použitia Úniou alebo 
subdodávateľmi, ktorí konajú v mene Únie, ktoré vyplýva z tejto zmluvy a zo zámeru 
zmluvných strán; 

(ii) práva dekompilovať alebo rozkladať softvér; 
(m) právo udeliť tretím stranám licenciu alebo sublicenciu v prípade už existujúcich práv, na 

ktoré bola udelená licencia, na akékoľvek výhradné práva alebo spôsoby využitia 
stanovené v tejto zmluve;  

(n) v rozsahu, v akom sa poskytovateľ môže dovolávať osobnostných práv, právo týkajúce sa 
verejného obstarávateľa, s výnimkou prípadov, pokiaľ v tejto rámcovej dohode nie je 
stanovené inak, zverejňovať výsledky s uvedením alebo bez uvedenia mena (mien) 
tvorcu(-ov) a právo rozhodnúť o tom, kedy a či výsledky môžu byť sprístupnené a 
zverejnené. 

 
Poskytovateľ sa zaručuje, že Únia môže uplatňovať výhradné práva a spôsoby využitia na 
všetky časti výsledkov bez ohľadu na to, či ich vytvoril poskytovateľ alebo či sú zložené z už 
existujúcich materiálov. 
 
Ak sú už existujúce materiály začlenené do výsledkov z vlastnej iniciatívy poskytovateľa, 
verejný obstarávateľ môže súhlasiť s primeranými obmedzeniami s dosahom na uvedený 
zoznam za predpokladu, že uvedené materiály sú ľahko identifikovateľné a oddeliteľné od 
zvyšku, nie sú podstatnými prvkami výsledkov a že v prípade potreby existujú uspokojivé 
náhradné riešenia bez toho, aby tým verejnému obstarávateľovi vznikli dodatočné náklady. V 
takom prípade musí poskytovateľ jasne informovať verejného obstarávateľa pred prijatím 
takéhoto rozhodnutia a verejný obstarávateľ má právo odmietnuť ho. 
 
5. Identifikácia už existujúcich práv  
 
Pri dodaní výsledkov musí poskytovateľ zaručiť, že výsledky a už existujúci materiál, ktoré sú 
začlenené do výsledkov, sú bez ohľadu na použitie, ktoré by mohol verejný obstarávateľ 
stanoviť v rámci možností tejto zmluvy, oslobodené od nárokov tvorcov alebo akejkoľvek inej 
tretej strany a že všetky potrebné už existujúce práva boli získané alebo sa na ne získala 
licencia.  
 
Na tento účel musí poskytovateľ zostaviť zoznam všetkých už existujúcich práv k výsledkom 
tejto zmluvy alebo jej častí vrátane identifikácie vlastníkov práv. Ak sa na výsledky nevzťahujú 
žiadne už existujúce práva, poskytovateľ musí o tom predložiť vyhlásenie. Poskytovateľ musí 
poskytnúť verejnému obstarávateľovi zoznam alebo vyhlásenie najneskôr s faktúrou na platbu 
zostatku.  
 
6. Dôkaz o udelení už existujúcich práv  
 
Poskytovateľ musí na žiadosť verejného obstarávateľa predložiť dôkazy o tom, že vlastní alebo 
má právo používať všetky vymenované už existujúce práva okrem práv, ktoré vlastní alebo na 
ktoré má licenciu Únia. Verejný obstarávateľ môže vyžadovať tieto dôkazy aj po skončení tejto 
zmluvy. 
 
Tieto dôkazy sa môžu týkať napríklad práv na: časti iných dokumentov, obrázky, grafy, zvuky, 
hudbu, tabuľky, údaje, softvér, technické vynálezy, odborné znalosti, vývojové nástroje IT, 
obslužné programy, podprogramy alebo iné programy („základná technológia“), koncepty, 
dizajny, inštalácie alebo umelecké diela, údaje, zdrojové alebo východiskové materiály alebo 
iné súčasti externého pôvodu. 
 
Tieto dôkazy musia v náležitých prípadoch obsahovať:  
 

(a) názov a číslo verzie softvérového produktu;  
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(b) úplnú identifikáciu diela a jeho autora, skladateľa, hudobníka, projektanta, tvorcu, 
prekladateľa, zadávateľa údajov, grafického návrhára, vydavateľa, editora, fotografa, 
producenta;  

(c) kópiu licencie na používanie produktu alebo dohodu o udelení príslušných práv 
poskytovateľovi alebo referenčné číslo takejto licencie;  

(d) kópiu dohody alebo výňatok z pracovnej zmluvy, ktorými sa poskytovateľovi udeľujú 
príslušné práva, ak časti výsledkov vytvorili jeho zamestnanci;  

(e) text vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti, ak existuje. 
 

Predloženie dôkazov nezbavuje poskytovateľa povinností v prípade, že sa zistí, že nie je 
držiteľom potrebných práv, bez ohľadu na to, kedy a kým bola táto skutočnosť odhalená.  
 
Poskytovateľ sa takisto zaručuje, že v súvislosti s konečnými výsledkami vlastní príslušné 
práva alebo má právomoci vykonať prevod a že zaplatil vše tky poplatky vrátane poplatkov 
organizáciám kolektívnej správy alebo overil zaplatenie týchto poplatkov.  
 
7. Citovanie diel vo výsledku 
 
Poskytovateľ musí vo výsledku zreteľne zvýrazniť všetky citácie existujúcich diel. Úplný odkaz 
by mal v náležitých prípadoch obsahovať: meno autora, názov diela, dátum a miesto 
uverejnenia, dátum vytvorenia, adresu uverejnenia na internete, číslo, zväzok a ďalšie 
informácie umožňujúce ľahko identifikovať pôvod diela.  
 
8. Osobnostné práva tvorcov 
 
Dodaním výsledkov poskytovateľ zaručuje, že tvorcovia nebudú na základe svojich 
osobnostných práv vyplývajúcich z autorského práva namietať proti tomu, aby:  
 

a) ich mená boli alebo neboli uvedené pri prezentácii výsledkov verejnosti;  
b) výsledky boli alebo neboli zverejnené po tom, čo boli dodané v konečnej verzii 

verejnému obstarávateľovi;  
c) výsledky boli upravené za predpokladu, že úprava sa vykoná spôsobom, ktorý 

nepoškodzuje česť alebo dobré meno tvorcu.  
 

Ak existujú osobnostné práva na časti výsledkov chránené autorským právom, poskytovateľ 
musí získať súhlas tvorcov týkajúci sa udelenia alebo zrieknutia sa príslušných osobnostných 
práv v súlade s príslušnými právnymi predpismi a kedykoľvek na požiadanie poskytnúť listinné 
dôkazy.  
 
9. Práva týkajúce sa zobrazenia a zvukových nahrávok  
 
Ak sú vo výsledku zaznamenané fyzické osoby alebo je v ňom rozoznateľne zaznamenaný ich 
hlas alebo akýkoľvek iný osobnostný prvok, poskytovateľ musí získať vyhlásenie týchto osôb 
(v prípade maloletých osôb ich zákonných zástupcov), ktorým vyjadria svoj súhlas s opísaným 
použitím svojej podobizne, hlasu alebo osobnostného prvku, a na požiadanie predložiť kópiu 
tohto povolenia verejnému obstarávateľovi. Poskytovateľ musí prijať potrebné opatrenia na 
získanie takéhoto súhlasu v súlade s uplatniteľnými právnymi ustanoveniami.  
 
10. Upozornenie o autorských právach k už existujúcim právam 
 
Ak si poskytovateľ ponechá už existujúce práva k častiam výsledkov, je potrebné uviesť na 
tento účel odkaz v prípade, že sa výsledok použije podľa článku I.15 ods. 1, s týmto 
vyhlásením: „© — rok — Európska únia. Všetky práva vyhradené. Na určité časti sa vzťahujú 
licenčné podmienky EÚ.“ alebo s iným rovnocenným vyhlásením o obmedzení zodpovednosti, 
ktoré verejný obstarávateľ uzná za najvhodnejšie alebo na ktorom sa zmluvné strany môžu v 
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jednotlivých prípadoch dohodnúť. Toto sa neuplatňuje v prípadoch, keď vloženie takéhoto 
odkazu nie je možné, najmä z praktických dôvodov. 
 
11. Zviditeľnenie financovania Únie a vyhlásenie o obmedzení zodpovednosti 
 
Pri použití výsledkov musí poskytovateľ vyhlásiť, že boli dosiahnuté v rámci zmluvy s Úniou a 
že uvedené názory sú výlučne názory poskytovateľa a nevyjadrujú oficiálne stanovisko 
verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ môže túto povinnosť písomne zrušiť alebo 
poskytnúť text vyhlásenia.  
 
 
ČLÁNOK II.10 – DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ A MLČANLIVOSŤ 
 
1. S výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu Európskeho parlamentu je 

poskytovateľ povinný chrániť dôvernosť skutočností, informácií, poznatkov, dokumentov 
a iných prvkov, ktoré Európsky parlament označí ako dôverné, pred neoprávnenými 
osobami. Poskytovateľ je touto povinnosťou viazaný aj po splnení svojich úloh. Táto 
povinnosť sa uplatňuje na každý z uvedených prvkov informatívneho charakteru, až kým 
tieto prvky nebudú riadne zverejnené.  

 
2. Poskytovateľ uloží dodržiavanie tejto povinnosti mlčanlivosti svoj im zástupcom, 

zamestnancom, spolupracovníkom a prípadným subdodávateľom a postupníkom.  
 
3. Poskytovateľ sa zaväzuje za seba a za svojich zamestnancov, že skutočnosti, informácie, 

poznatky, dokumenty a iné prvky, s ktorými bol oboznámený alebo o ktorých sa dozvedel 
pri plnení zmluvy, ako aj akýkoľvek výsledok svojich služieb použije len na účel plnenia 
zmluvy a že ich neposkytne tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Európskeho parlamentu. Tieto povinnosti platia naďalej aj po splnení tejto zmluvy. 

 
4. Tento článok sa nedotýka prípadných povinností poskytovateľa, ktoré mu vyplývajú z 

platných právnych predpisov alebo predpisov uložených príslušnými súdnymi orgánmi 
alebo inými orgánmi. 

 
ČLÁNOK II.11 – OCHRANA ÚDAJOV 
 
1. Každé spracovanie osobných údajov Európskym parlamentom sa riadi nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a  agentúrami Únie 
a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39). 

 
Spracovanie osobných údajov poskytovateľom v mene Európskeho parlamentu sa 
takisto riadi nariadením (EÚ) 2018/1725 a poskytovateľ musí dodržiavať všetky 
povinnosti, ktoré mu z neho vyplývajú. Poskytovateľ a jeho subdodávatelia, ktorí 
vykonávajú spracovateľské činnosti v mene Európskeho parlamentu, sú 
„sprostredkovatelia“ v zmysle článku 3 ods. 12 tohto nariadenia.  

 
Akékoľvek iné spracovanie osobných údajov poskytovateľom v súvislosti s touto zmluvou 
sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1). Bez toho, aby boli dotknuté iné prípady uvedené 
v tomto nariadení, spracovanie osobných údajov v súvislosti s touto zmluvou je povolené, 
iba ak je potrebné na jej plnenie.  
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2. Nasledujúci odsek sa uplatňuje na spracovanie osobných údajov poskytovateľom v 
mene Európskeho parlamentu v rozsahu, v akom táto zmluva takéto spracovanie 
stanovuje. 

 
3. Servery a iné vybavenie na spracovanie údajov použité na plnenie tejto zmluvy sa musia 

nachádzať a byť dostupné iba na území, ktoré spadá do geografického rozsahu 
uplatňovania nariadenia (EÚ) 2018/1725 alebo na území tretej krajiny, v prípade kto rej 
Komisia rozhodla v súlade s článkom 45 nariadenia (EÚ) 2016/679, že zabezpečuje na 
celom svojom území, na jeho časti alebo v jednom či viacerých špecifikovaných 
sektoroch primeranú úroveň ochrany. Ak takéto rozhodnutie neexistuje, umiestnenie 
serverov alebo vybavenia na spracovanie údajov na území tretej krajiny je možné iba za 
podmienok stanovených v článkoch 48 a 50 nariadenia (EÚ) 2018/1725.  

 
4. Poskytovateľ môže konať iba na základe zdokumentovaných pokynov od 

prevádzkovateľa určeného v článku I.13 ods. 1, a to aj pokiaľ ide o prenos osobných 
údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, pokiaľ to nevyžaduje právo 
Únie alebo členského štátu, ktorému podlieha sprostredkovateľ. V takom prípade 
sprostredkovateľ informuje prevádzkovateľa o tejto právnej požiadavke pred 
spracúvaním, pokiaľ dané právo takéto informovanie nezakazuje zo závažných dôvodov 
verejného záujmu. 

 
Poskytovateľ oznámi relevantné porušenia ochrany osobných údajov prevádzkovateľovi 
bez zbytočného odkladu a najneskôr do 48 hodín potom, čo sa dozvedel o porušení 
ochrany údajov. V takých prípadoch poskytne poskytovateľ prevádzkovateľovi 
prinajmenšom tieto informácie: 
 
a) povahu porušenia ochrany osobných údajov vrátane, podľa možnosti, kategórií a 
približného počtu dotknutých osôb, ktorých sa porušenie týka, a kategórií a približného 
počtu dotknutých záznamov o osobných údajoch; 
 
b) pravdepodobné dôsledky porušenia ochrany; 
 
c) prijaté alebo navrhované opatrenia na vyriešenie porušenia ochrany, prípadne 
vrátane opatrení na zmiernenie možných nepriaznivých účinkov. 

 
Sprostredkovateľ okamžite informuje prevádzkovateľa, ak, podľa jeho mienky, nejaký 
pokyn porušuje toto nariadenie alebo iné ustanovenia Únie alebo členského štátu na 
ochranu údajov. 

 
5. Poskytovateľ zabezpečí, aby sa vo všetkých zmluvách, ktoré uzavrie so subdodávateľmi 

na vykonávanie spracovateľských činností v mene Európskeho parlamentu, stanovovali 
rovnaké povinnosti na ochranu údajov, aké sú stanovené v tejto zmluve. Poskytovateľ 
poskytne kópiu týchto zmlúv Európskemu parlamentu. 

 
6. Poskytovateľ:  
 
a) zabezpečuje, aby osoby oprávnené spracúvať osobné údaje sa zaviazali k dôvernosti 

alebo aby mali primeranú štatutárnu povinnosť dôvernosti, a povoľuje im prístup k 
osobným údajom v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na plnenie, správu a 
monitorovanie tejto zmluvy;  

 
b) zohľadňujúc povahu spracúvania v čo najväčšej miere pomáha prevádzkovateľovi 

vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plnení povinnosti 
prevádzkovateľa reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby; 
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c) pomáha prevádzkovateľovi zabezpečovať súlad s povinnosťami ukladanými právom 
Únie, najmä v článkoch 14 až 25 a 33 až 41 nariadenia (EÚ) 2018/1725, pričom berie do 
úvahy povahu spracúvania a informácie dostupné pre poskytovateľa;  

 
d) podľa rozhodnutia prevádzkovateľa vymazáva všetky osobné údaje alebo ich v 

štruktúrovanom, všeobecne používanom strojovo čitateľnom formáte vracia 
prevádzkovateľovi po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracovania a 
vymazáva existujúce kópie, pokiaľ právo Únie alebo členského štátu nevyžaduje 
uchovávanie osobných údajov;  

 
e) sprístupňuje prevádzkovateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie súladu s 

povinnosťami stanovenými v tomto článku, najmä pokiaľ ide o opatrenia, ktoré prijal, a 
umožňuje audity a prispieva k nim vrátane inšpekcií uskutočňovaných európskym 
dozorným úradníkom pre ochranu údajov, prevádzkovateľom alebo iným audítorom s 
mandátom od prevádzkovateľa. 

 
7. Poskytovateľ uplatňuje primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie 

úrovne bezpečnosti, ktorá je primeraná hrozbe, v náležitých prípadoch okrem iného aj:  
 
a) pseudonymizáciu a šifrovanie osobných údajov;  
 
b) schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov 
spracúvania a služieb;  
 
c) schopnosť včas obnoviť dostupnosť osobných údajov a prístup k nim v prípade fyzického 

alebo technického incidentu;  
 
d) proces pravidelného testovania, posudzovania a hodnotenia účinnosti technických a 

organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracúvania; 
 
e) opatrenia na ochranu osobných údajov pred náhodným alebo nezákonným zničením, 

stratou, zmenou, neoprávneným zverejnením alebo prístupom k osobným údajom, ktoré 
sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú. 

 
8. Poskytovateľ podniká kroky na zabezpečenie toho, aby každá fyzická osoba konajúca 

na základe jeho poverenia, ktorá má prístup k osobným údajom, spracúvala tieto údaje 
len na základe pokynov prevádzkovateľa, pokiaľ sa to od nej nevyžaduje podľa práva 
Únie.  

 
9. Poskytovateľ bezodkladne oznámi prevádzkovateľovi akúkoľvek zákonnú žiadosť o 

sprístupnenie osobných údajov spracúvaných v mene prevádzkovateľa od akéhokoľvek 
orgánu verejnej moci vrátane orgánu z tretej krajiny.  

 
10 Európsky parlament si vyhradzuje právo preveriť, či si poskytovateľ plní povinnosti a či 

vykonáva opatrenia stanovené v tomto článku. 
 
ČLÁNOK II.12 – ZÁKAZ POUŽITIA ZOBRAZENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 
 
1. Poskytovateľ nesmie použiť snímky exteriéru a interiéru budov Európskeho parlamentu 

na reklamné alebo komerčné účely bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Európskeho parlamentu. 

 
2. Súhlas Európskeho parlamentu uvedený v odseku 1 môže byť podmienený splnením 

osobitných podmienok a obmedzený na určitý čas. 
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ČLÁNOK II.13 – VYUŽITIE, ŠÍRENIE A ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ 
 
1. Poskytovateľ súhlasí s tým, aby Európsky parlament spracovával, využíval, šíril a 

zverejňoval na akýkoľvek účel, akýmikoľvek prostriedkami a v akejkoľvek forme údaje 
obsiahnuté v zmluve alebo súvisiace so zmluvou, najmä totožnosť poskytovateľa, predmet 
zmluvy a obdobie, na ktoré bola zmluva uzavretá, vyplatené sumy a správy. V prípade 
osobných údajov sa uplatňujú príslušné ustanovenia osobitných podmienok.  

 
2. Každé šírenie alebo zverejnenie informácií týkajúcich sa zmluvy zo strany poskytovateľa 

musí byť vopred písomne odsúhlasené Európskym parlamentom. Európsky parlament 
môže na účely udelenia súhlasu uložiť poskytovateľovi, aby uviedol sumu vyplatenú 
Európskou úniou, alebo podmieniť súhlas inými podmienkami. V každom prípade sa v 
informáciách, ktoré sú predmetom šírenia alebo zverejnenia, musí uviesť, že vyjadrené 
názory odrážajú výlučne názory poskytovateľa a nie sú oficiálnym stanoviskom 
Európskeho parlamentu.  

 
3. Použitie informácií, ktoré poskytovateľ získa počas trvania zmluvného vzťahu, na iné účely 

než na účely plnenia zmluvy je bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu 
Európskeho parlamentu zakázané. 
 

4. Všetky informácie a dokumenty poskytnuté poskytovateľovi v súvislosti s plnením tejto 
zmluvy a akékoľvek výsledky vyplývajúce z tohto plnenia sa považujú za upravené 
Protokolom (č. 7) o výsadách a imunitách Európskej únie, pokiaľ ide o nedotknuteľnosť 
archívov. Platí to takisto pre všetky údaje spracované prevádzkovateľom, ako aj pre 
servery a iné vybavenie na spracovanie údajov uvedené v článku II.11 ods. 3. 
 
Ak vnútroštátne orgány alebo akákoľvek tretia strana požadujú prístup s takýmto 
informáciám, dokumentom, výsledkom, údajom, serverom alebo vybaveniu, poskytovateľ 
alebo subdodávatelia odmietnu takýto prístup, žiadateľovi odporučia, aby sa obrátil na 
Európsky parlament a Parlament informujú o takejto žiadosti.  

 
 
ČLÁNOK II.14 – POSKYTNUTIE VYBAVENIA ALEBO SLUŽIEB PATRIACICH 
EURÓPSKEMU PARLAMENTU 
 
1. Využívanie telefonických, informačných a kancelárskych prístrojov a/alebo iných služieb, 

ktoré boli dané k dispozícii poskytovateľovi a jeho zamestnancom v súlade so súťažnými 
podkladmi, je určené výhradne na služobné účely.   

 
2. Európsky parlament si v rámci dodržiavania pravidiel najmä v oblasti ochrany súkromného 

života a služobného tajomstva vyhradzuje právo kedykoľvek vykonať kontrolu využívania 
týchto prístrojov a/alebo týchto služieb poskytovateľom alebo jeho zamestnancami. 
Poskytovateľ sa zaväzuje písomne informovať svojich zamestnancov o tomto práve 
Európskeho parlamentu. 

 
3. V prípade využívania na iné ako služobné účely alebo iného neoprávneného využívania 

bude poskytovateľovi zaslaná výstraha. Ak bude problém pretrvávať, prístroje alebo 
prístup k službám budú zamietnuté. Ak bude Európsky parlament problém považovať za 
závažný, prístroje a/alebo prístup k službám budú zamietnuté bez predchádzajúceho 
upozornenia.  

 
4. V prípade škôd spôsobených využívaním uvedeným v predchádzajúcom odseku sa 

zodpovednosť poskytovateľa stanoví podľa článkov I.10 a  II.2. Európsky parlament môže 
uplatniť najmä ustanovenia článku I.10 ods. 1 s cieľom primerane nahradiť škody. 
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ČLÁNOK II. 15 – MATERIÁL, SÚČIASTKY, PRÍSTROJE, VÝKRESY, VZORKY, POTREBY, 
MODELY, ŠABLÓNY, MERADLÁ A POČÍTAČOVÉ PROGRAMY PATRIACE 
EURÓPSKEMU PARLAMENTU V DRŽBE POSKYTOVATEĽA 
 
1. Poskytovateľ je zodpovedný za stratu alebo poškodenie materiálu, súčiastok, prístrojov, 

výkresov, vzoriek, potrieb, modelov, šablón, meradiel a počítačových programov 
patriacich Európskemu parlamentu, ktoré má v držbe na účely plnenia zmluvy, bez ohľadu 
na to, či mu ich na tento účel poskytol Európsky parlament alebo či si ich sám kúpil na 
účet Európskeho parlamentu.  

 
2. Náhrada za stratu alebo poškodenie uvedené v odseku 1 sa uskutoční podľa výberu 

Európskeho parlamentu a po porade s poskytovateľom buď mate riálne (výmena alebo 
uvedenie do pôvodného stavu), alebo finančnou náhradou vo výške ceny výmeny k 
dátumu straty alebo poškodenia, zvýšenej v prípade potreby o poplatky a dane, ktoré by 
na túto cenu mohli uplatniť vnútroštátne orgány. 

 
3. Ak veci uvedené v odseku 1 podliehajú amortizácii, prihliada sa len na ich zostatkovú 

hodnotu. 
 
 
ČLÁNOK II.16 – VYŠŠIA MOC 
 
1. Vyššou mocou sa rozumie každá nepredvídateľná a výnimočná situácia alebo udalosť, 

nezávislá od vôle zmluvných strán, ktorá nie je zavinená chybou alebo nedbanlivosťou ani 
jednej zmluvnej strany, ktorá bráni jednej zo zmluvných strán v plnení jednej či viacerých 
zmluvných povinností a ktorej sa nedalo zabrániť napriek náležite vynaloženému úsiliu. 
Nedostatky zariadení alebo materiálov, ich oneskorené dodan ie, pracovné spory, štrajky 
alebo finančné ťažkosti sa nemôžu považovať za vyššiu moc, pokiaľ nie sú priamym 
dôsledkom potvrdeného prípadu vyššej moci. 

 
2. Ak jednu zo zmluvných strán postihne prípad vyššej moci, bezodkladne o tom informuje 

druhú zmluvnú stranu doporučeným listom s potvrdením o prevzatí alebo iným 
rovnocenným prostriedkom s uvedením charakteru, pravdepodobného trvania a 
predvídateľných dôsledkov. 

 
3. Ak zmluvná strana nemohla splniť zmluvné povinnosti z dôvodu vyššej moci, nepovažuje 

sa to za nesplnenie alebo porušenie týchto povinností. Ak poskytovateľ nemohol z dôvodu 
vyššej moci plniť úlohy, ktoré mu boli zverené, nemá nárok na odmenu ani na náhradu 
škody. V prípade čiastočného splnenia úloh má poskytovateľ nárok na zodpovedajúcu 
odmenu. Tieto ustanovenia nemajú vplyv na právo poskytovateľa na náhradu jeho 
cestovných nákladov a nákladov na pobyt, ako aj nákladov na prepravu materiálu, ktoré 
mu vznikli na účely plnenia zmluvy.   

 
4. Zmluvné strany prijmú všetky opatrenia potrebné na to, aby znížili svoje prípadné škody 

na minimum. 
 
 
ČLÁNOK II.17 – ODSTÚPENIE OD ZMLUVY EURÓPSKYM PARLAMENTOM  
 
1. Európsky parlament je oprávnený bez zásahu súdu a bez náhrady škody doporučeným 

listom s potvrdením o prevzatí odstúpiť od tejto zmluvy vcelku alebo sčasti v tých to 
prípadoch: 
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a) ak sa poskytovateľ alebo akákoľvek iná osoba, ktorá na seba prevezme 
neobmedzené ručenie za dlhy poskytovateľa, nachádza v jednej zo situácií 
uvedených v článku 136 ods. 1 písm. a) alebo b) nariadenia o rozpočtových 
pravidlách; 

 
b) ak sa poskytovateľ alebo akákoľvek iná osoba v zmysle článku 136 ods. 4 písm. a) 

a c) nariadenia o rozpočtových pravidlách nachádza v akejkoľvek zo situácií 
ustanovených v článku 136 ods. 1 písm. c) až h) alebo článku 136 ods. 2 nariadenia 
o rozpočtových pravidlách; 

 
c) ak poskytovateľ neplní príslušné povinnosti v oblasti environmentálneho, sociálneho 

a pracovného práva ustanovené v právnych predpisoch Únie, vnútroštátnych 
právnych predpisoch, kolektívnych dohodách alebo v ustanoveniach 
medzinárodného environmentálneho, sociálneho a pracovného práva uvedených v 
prílohe X k smernici 2014/24/EÚ;  

 
d) ak sa poskytovateľ nachádza v situácii, ktorá by mohla predstavovať konflikt 

záujmov alebo pracovný konflikt záujmov, ako sa uvádza v článku II.8;  
 
e) ak poskytovateľ poskytol nepravdivé informácie, ktoré boli požadované ako 

podmienky účasti na postupe obstarávania alebo tieto informácie vôbec neposkytol; 
 
f) ak zmena právnej, finančnej, technickej alebo organizačnej situácie poskytovateľa 

môže mať podľa Európskeho parlamentu podstatný vplyv na plnenie zmluvy; 
 
g) ak poskytovateľ z vlastnej viny nie je schopný získať povolenie alebo licenciu 

potrebné na plnenie zmluvy; 
 
h) ak po upomienke zaslanej poskytovateľovi doporučeným listom s potvrdením o 

prevzatí, v ktorej sa uvádza charakter neplnenia zmluvných povinností a Európsky 
parlament konštatuje, že plnenie nezodpovedá zmluvným ustanoveniam, 
špecifikáciám a jeho prílohám alebo ponuke poskytovateľa, nedôjde zo strany 
poskytovateľa do pätnástich kalendárnych dní od jej odoslania k úplnej alebo 
čiastočnej náprave; 

 
i) ak bola poskytovateľovi uložená sankcia v zmysle článku 138 nariadenia o 

rozpočtových pravidlách; 
 
j) ak sa po udelení zákazky preukáže, že pri postupe zadávania zákazky alebo pri 

plnení zmluvy došlo k podstatným chybám, nezrovnalostiam, korupcii alebo 
podvodu; ak sa preukáže, že tieto chyby, nezrovnalosti, korupcia alebo podvod boli 
spôsobené poskytovateľom, Európsky parlament okrem toho môže odmietnuť 
uskutočniť platby, môže požadovať vrátenie súm, ktoré už bo li vyplatené, alebo 
môže odstúpiť od všetkých zmlúv, ktoré s týmto poskytovateľom uzavrel, a to 
úmerne k závažnosti zistených chýb, nezrovnalostí, korupcie alebo podvodov;  

 
k) ak zásadné zmeny vyplývajúce z vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie 

narušia predpoklady zmluvných strán, na ktorých sa zakladá zmluva, a 
pokračovanie zmluvy už nemožno primerane očakávať od Európskeho parlamentu 
alebo by bolo v rozpore s jeho právnymi záväzkami. 

 
2. V prípade vyššej moci oznámenej v súlade s článkom II.16 môže ktorákoľvek zmluvná 

strana odstúpiť od zmluvy, pokiaľ nie je možné zabezpečiť jej plnenie počas obdobia 
zodpovedajúceho aspoň jednej pätine obdobia uvedeného v osobitných podmienkach.  
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3. Pred odstúpením od zmluvy podľa odseku 1 písm. i) musí mať poskytovateľ možnosť 
predložiť svoje pripomienky v lehote najviac 15 kalendárnych dní od dátumu odoslania 
upomienky, a to doporučeným listom s potvrdením o prevzatí.  

 
4. Odstúpenie od zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia doporučeného listu o 

odstúpení od zmluvy s potvrdením o prevzatí alebo akýmkoľvek iným dňom uvedeným v 
danom liste. 

 
5. Dôsledky odstúpenia od zmluvy: 
 

a) v prípade, že Európsky parlament odstúpi od zmluvy v súlade s týmto článkom a bez 
toho, aby boli dotknuté iné ustanovenia zmluvy, poskytovateľ sa vzdáva nároku na 
náhradu priamych alebo nepriamych škôd, najmä straty očakávaných ziskov 
vyplývajúcej z nedokončenia diela. Po prevzatí listu s odstúpením od zmluvy prijme 
poskytovateľ všetky opatrenia potrebné na to, aby znížil náklady na minimum, zabránil 
škodám a zrušil svoje záväzky alebo zmenšil ich rozsah. Vypracuje dokumenty 
požadované podľa osobitných podmienok pre úlohy splnené ku dňu, ktorým nadobúda 
účinnosť odstúpenie od zmluvy, a to najneskôr do šesťdesiatich kalendárnych dní od 
tohto dňa; 
 

b) Európsky parlament môže vymáhať náhradu akejkoľvek vzniknutej straty alebo priamej 
či nepriamej škody, ako aj vrátenie sumy, ktorá bola poskytovateľovi v rámci zmluvy 
vyplatená, 
 

c) Po odstúpení od zmluvy môže Európsky parlament poveriť dokončením die la 
akéhokoľvek iného poskytovateľa. Európsky parlament má po tom, čo písomne 
vyrozumie poskytovateľa, právo sám rozhodnúť o tejto výmene poskytovateľa, a to i v 
prípade, že sa z dôvodu zaistenia riadneho zmluvného plnenia rozhodne neodstúpiť 
od zmluvy. V takom prípade Európsky parlament je oprávnený žiadať, aby poskytovateľ 
uhradil všetky dodatočne vzniknuté náklady na dokončenie poskytnutia služieb bez 
toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné práva alebo záruky, ktoré Európskemu 
parlamentu podľa tejto zmluvy prináležia. 
 

d) Po odstúpení od zmluvy môže Európsky parlament uložiť správne a finančné pokuty 
v súlade s podmienkami stanovenými v článkoch 136 až 141 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách. 

 
 
ČLÁNOK II.18 – SPORY A ZNALECKÉ POSUDKY 
 
1. V prípade sporu, ktorý si vyžaduje vecné alebo technické preskúmanie, môže zmluvná 

strana, ktorá podala podnet ako prvá, požiadať o vypracovanie znaleckého posudku 
skôr, ako uskutoční akékoľvek právne kroky. Strana, ktorá podala podnet, písomne 
informuje druhú stranu o predmete sporu a navrhne meno znalca. 

 
2. Druhá zmluvná strana musí do pätnástich kalendárnych dní oznámiť, či súhlasí alebo 

nesúhlasí s navrhnutým znalcom, a v prípade nesúhlasu oznámi svoj protinávrh, na ktorý 
musí dostať odpoveď do pätnástich kalendárnych dní od jeho oznámenia. Táto výmena 
korešpondencie sa uskutoční formou doporučených listov s potvrdením o prevzatí.  

 
3. Ak sa zmluvné strany nedohodnú, strana, ktorá podala podnet ako prvá, predloží spor 

príslušnému súdu v súlade s článkom I.12 a v prípade potreby ho požiada, aby určil 
znalca. 
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ČLÁNOK II.19 – ADMINISTRATÍVNE A FINANČNÉ SANKCIE 
 
1. Európsky parlament môže uložiť administratívne alebo finančné sankcie v nasledujúcich 

prípadoch: 
 
a) poskytovateľovi, ktorý sa nachádza v situácii uvedenej v článku 136 nariadenia o 

rozpočtových pravidlách, ktorá vedie k vylúčeniu;  
b) poskytovateľovi, ktorý predkladal nepravdivé vyhlásenia pri poskytovaní informácií, 

ktoré vyžadoval Európsky parlament ako podmienku účasti na verejnej súťaži, alebo 
takéto informácie vôbec neposkytol. 

 
V každom prípade však musí Európsky parlament alebo výbor zriadený na základe článku 
143 nariadenia o rozpočtových pravidlách najprv poskytovateľovi umožniť, aby predložil 
svoje pripomienky. 
 

2. Administratívne alebo finančné sankcie musia byť primerané veľkosti zákazky, ako aj 
závažnosti pochybenia a môžu byť takéto: 

 
a) vylúčenie poskytovateľa z verejných súťaží a dotácií financovaných z rozpočtu 

Európskej únie; a/alebo 
b) zaplatenie finančnej pokuty poskytovateľom do výšky 10 % hodnoty predmetnej 

zákazky a/alebo 
c)  uverejnenie mena poskytovateľa, situácie vedúcej k vylúčeniu a trvania vylúčenia podľa 

článku 140 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách. 
 
 
ČLÁNOK II.20 – KONTROLY A AUDITY 
 
1. Na základe článku 257 nariadenia o rozpočtových pravidlách je Európsky dvor audítorov 

splnomocnený vykonávať audit dokumentov v držbe fyzických alebo právnických osôb 
prijímajúcich finančné prostriedky z rozpočtu Európskej únie, a to od podpisu zmluvy až 
do piatich rokov odo dňa vyplatenia zostatku. 

 
2. Európsky parlament, externý orgán podľa jeho výberu alebo, pokiaľ ide o spracovanie 

osobných údajov, európsky dozorný úradník pre ochranu údajov majú rovnaké práva ako 
Európsky dvor audítorov v súvislosti s kontrolou a auditom dodržiavania ustanovení 
zmluvy, a to od podpisu zmluvy až do piatich rokov odo dňa vyplatenia zostatku.  

 
3.  Európsky úrad pre boj proti podvodom môže takisto vykonávať kontroly a inšpekcie na 

mieste v súlade s nariadením Rady (Euratom, ES) č. 2185/96 z 11. novembra 1996 
o kontrolách a inšpekciách na mieste, vykonávaných Komisiou s cieľom ochrany 
finančných záujmov Európskych spoločenstiev pred spreneverou a  inými podvodmi (Ú. v. 
ES L 292, 15.11.1996, s. 2), a v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 883/2013 z 11. septembra 2013 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom 
pre boj proti podvodom (OLAF) (Ú. v. EÚ L 248, 18.9.2013, s. 1), a to od podpisu zmluvy 
až do piatich rokov odo dňa vyplatenia zostatku. 

 
4. V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2018/1725, ako i s článkom 

57 nariadenia o rozpočtových pravidlách možno na účely ochrany finančných záujmov 
Únie poskytnúť osobné údaje uvedené v článku I.13 útvarom pre vnútorný audit, 
Európskemu dvoru audítorov, výboru zriadenému na základe článku 143 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách alebo Európskemu úradu pre boj proti podvodom.  

 
 
ČLÁNOK II.21 – USTANOVENIA O ŽIVOTNOM PROSTREDÍ A SOCIÁLNE USTANOVENIA 
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1. Európsky parlament si vyhradzuje právo vykonávať priamo v priestoroch poskytovateľa 

audity a kontroly s cieľom overiť dodržiavanie environmentálnych požiadaviek a 
požiadaviek v oblasti sociálnych a pracovných právnych predpisoch ustanovených v 
článku I.7. Tieto audity a kontroly môže úplne alebo čiastočne vykonávať externý orgán 
riadne poverený Európskym parlamentom.  

 
2. Akékoľvek zistenie nedostatkov pri plnení povinností poskytovateľa a každé odmietnutie 

vykonania kontroly Európskym parlamentom alebo povereným orgánom môže byť 
dôvodom Európskeho parlamentu na odstúpenie od tejto zmluvy. 

 
 
ČLÁNOK II.21a – USTANOVENIA TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ 
 
1. V rámci plnenia tejto zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje, že bude dodržiavať vnútroštátne 

a vnútorné bezpečnostné normy vzťahujúce sa na vstup na pracoviská, do priestorov a 
(alebo) na prebiehajúce podujatia Európskeho parlamentu, ako aj ich akékoľvek obdobné, 
aktuálne platné obmedzenie a že zaistí ich dodržiavanie zo strany každej osoby, ktorá 
koná v jeho mene. Poskytovateľ si je vedomý toho, že súčasťou tohto dodržiavania by 
mohla byť povinnosť získať od príslušných útvarov Európskeho parlamentu a (alebo) 
národných orgánov bezpečnostnú previerku pre svoju osobu a pre každú osobu, ktorá 
koná v jeho mene v rámci plnenia zmluvy. 

 
2. Poskytovateľ musí spolupracovať s príslušnou bezpečnostnou službou Európskeho 

parlamentu s cieľom pomáhať jej pri plnení jej povinností a úloh. Táto spolupráca zahŕňa 
okrem iného povinnosť poskytovateľa bezodkladne oznamovať prís lušnému útvaru 
akékoľvek zmeny týkajúce sa osôb konajúcich v jeho mene v rámci plnenia tejto zmluvy, 
ako aj akékoľvek udalosti, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť inštitúcie.  

 
3. V prípade, že osoba, ktorá koná v mene poskytovateľa a potrebuje vstup na pracoviská, 

do priestorov a (alebo) na prebiehajúce podujatia Európskeho parlamentu, nezíska alebo 
stratí bezpečnostnú akreditáciu alebo previerku, poskytovateľ túto osobu okamžite 
nahradí. Akékoľvek nedodržanie platných bezpečnostných noriem oprávňuje Európsky 
parlament požadovať nahradenie tejto osoby. Zamestnanci, ktorými sa nahrádza táto 
osoba, musia mať potrebné bezpečnostné akreditácie a previerky a musia byť schopní 
plniť zmluvu za tých istých zmluvných podmienok. Poskytovateľ nesie zodpovednosť za 
každé omeškanie pri plnení úloh, ktoré mu boli zverené, spôsobené výmenou pracovníka 
v súlade s týmto článkom. 

 
4. Akékoľvek nedodržanie zo strany poskytovateľa pri plnení povinností týkajúcich sa 

bezpečnosti a (alebo) odmietnutie absolvovať postup bezpečnostne j akreditácie a (alebo) 
previerky znamenajú pre Európsky parlament možnosť ukončiť túto zmluvu bez 
predchádzajúceho oznámenia.“ 

 
 
ČLÁNOK II.22 – ZMENA ZMLUVY 
 
1. Akákoľvek zmena tejto zmluvy a jej príloh vrátane doplnení alebo vypustení podlieha 

písomnej dohode zmluvných strán uzatvorenej za rovnakých podmienok ako táto zmluva. 
Ústna dohoda na tento účel nie je pre zmluvné strany záväzná.  

 
2. V prípade, že príslušný súd rozhodne o neplatnosti alebo nemožnosti uplatnenia 

niektorého z ustanovení tejto zmluvy, zostávajú ostatné ustanovenia zmluvy v platnosti a 
zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné ustanovenie alebo ustanovenie, ktoré nie je 
možné uplatniť, iným ustanovením, ktorého hospodársky účinok je najbližší danému 
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ustanoveniu. 
 
3. Zdržanie sa konania alebo opomenutie zo strany Európskeho parlamentu v súvislosti s 

vykonávaním alebo presadzovaním jeho práv vyplývajúcich z ľubovoľného ustanovenia 
tejto zmluvy neznamená, že Európsky parlament sa vzdal niektorého z ustanovení tejto 
zmluvy. 

 
 
 
 
V …............................................................. (dátum) ........................................... vyhotovené v 
dvoch exemplároch. 
 
 
 
 
 
 Za poskytovateľa    Za Európsky parlament 
 
 

         
Susanne ALTENBERG 

        Vedúca kancelárie 


