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DODATOK č.6

k Zmluve o dielo číslo: SE-47-3'8/0VO-2006 na zhotovenie Národného
komunikačného rozhrania Schengenského informačnéhosystému II.

("NG SIS II") zo dňa 19.5.2006
ktorý uzatvárajú

Objednávateľ

V zastúpení

Bankové spojenie

číslo účtu

IČO

IČDPH

a

MInisterstvo vnútra SR
Pribinova 2
8t212.··.·.•·Bratislava
Slovenská republika

Ing. Robert Hančák
Generálny riaditeľ SE MV SR

Štátna pokladnica

7000180349 18180 - Schengenský prechodný fond

00151866

SK 2020571520

d'alej ako objednávateľ

Zastúpený

Fax. číslo

Bankové spojenie

Číslo účtu:

IČO

DiČ

IČ DPH

IBAN

zapísaný v Obchodnom
registri

a ktorým sa mení:

Ing. Igorom Zemanom
konateľ

+421/2/5752 5222

VÚB banka, a.s.

1464046853/0200 (SKK)

2263503151/0200 (EUR)

35785 306

2020213393

SK2020213393

SK05 0200 0000 00146404 6853

SK40 0200 0000 0022 6350 3151

OR Bratislava 1., oddiel Sro, vložka č.21438/B

d'alej ako zhotoviteľ

Zmluva o dielo číslo: SE-47-38/0VQ-2006 na zhotovenie Národného komunikačného

rozhrania Schengenského informačného systému II. ("NG SIS II") zo dňa 19.5.2006 (d'alej tiež
len "Zmluva") v znení Dodatku Č. 1 zo dňa 29.1.2007 (d'alej len "Dodatok Č. 1"), Dodatku č.2

zo dňa 14.2.2007 (d'alej len "Dodatok Č. 2"), Dodatku č.3 zo dňa 30.7.2007 (d'alej len "Dodatok
Č. 3"), Dodatku Č. 4 zo dňa 30.11.2007 (d'alej len "Dodatok č.4") a Dodatku Č. S zo dňa

16.0S.2008 (d'alej len "Dodatok č.S").

Zmluva o dielo číslo: SE-47-38/0VO-2006 - Dodatok č. 6 Strana 1 z 12



I. Preambula

Na základe požiadavky objednávateľa, ktorá vznikla. na základe zmeny globálneho
harmonogramu SIS2, požiadavky na zapracovanie novej verzie dokumentácie lCD 2.5.3
do Diela, Zmenových konaní sa zmluvné strany dohodli na zmene Zmluvy nasledovne:

II. .Zmena Zmluvy

Zmluva sa mení v súlade s nasledujúcim a ustanovenia Zmluvy odporujúce nasledujúcim
ustanoveniam sa primerane upravujú:

1. RozšíRENIE PLNENIA ZHOTOVITEĽA

1.1 Objednávateľa zhotoviteľ sa dohodli, že plnenie zhotoviteľa doposiaľ dohodnutépodl'a
Zmluvy sa rozširuje o poskytnutie plneniabHžšie.špecifikovaného v nižšie uvedených
zmenových konaniach:

a) Zmenové konanieč. 10 -CLK,
b) Zmenové konanie č. 11 - NS-VIS,
c) Zmenovékonanieč.12--NS-S1S,

d) Zmenové konanie č. 13 -SIRENE.

1.2 Zhotovitel'sa .. zaväzujeposkytnÚťobjednávatel'ovi nad rozsah plnenia doposlaľ

dohodnutý podľa Zmluvy, .plnenie špecifikované ·vo vyššie uvedenýchZmeno\lých
konaniach (ďale] ako "Rozšírené plnenie podľa Dodatku č. 6"), a to v rozsahu aza
cenu.· a vtermínoch, ako je uvedené v tabulke. nižšie a Objednávateľ sa zaväzuje
zaplatiť zhotoviteľovicenu za Rozšírené plnenie podľa Dodatku .. 6., ako je uvedené
v tabuľke nižšie.
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Implementácia MPS (Malý pohraničný styk)

CLK EGOV3 - doplnenie lustrácie v národných IS

Architekt riešenia, analýza požiadaviek, PM

Rozšírenie CLK o lustrácie v medzinórodne] db Interpolu

Architekt riešenia, analýza požiadaviek, PM

spolu za Zmenové konanie 10

VLlV - rozšírenie procesu schval'ovania teritoriálne

obmedzených víz

VISION - preposielanieVISION formulárov

z aplikačnej úrovne

MPS - implementácia lustrovania žiadostí o doklad na MPS v

NS-VIS

ECU -zmena technologickej platformy rozhrania z WS na

JMS

Architekt riešenia, analýza požiadaviek, PM

spolu za Zmenové konanie II

Analýza a implementácia zmien lCD 2.5.3.

Architekt riešenia a PM

Príprava na RygressionCompliance Test (ReT)

Architekt riešenia a PM

spolu za Zmenové konanie 12

Anolýza a implementácia zmien lCD 2.5.3.

Implementácia funkcionality integrácie IlE
Architekt riešenia, analýza požiadaviek, PM

spolu za Zmenové konanie 13

5

7

4

120

28

198

24

439

1,600,500

726,000

703,000

3, 135,000

1,254,000

7,418,500

165,000

231,000

132,000

20,752,000

14,747,000

7.11 .2008

17.03.2009

7.11.2008

17.12.2008

Spolu 1299 43,899,500

Spolu - cena s DPH v Skk 52,240,405

1.3 Zmluvné strany potvrdzujú, že s obsahom .žrnenovýoh konaní uvedených vyššie sú
oboznámené a zaväzujú sa nimi riadiť, v rozsahu neodporujúcom ustanoveniam tohto
Dodatku č.6.

1.4 Zmluvné strany sa dohodli, že na práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom

. Rozšíreného plnenia podl'a Dodatku 6 sa použijú ustanovenia Zmluvy primerane,
v rozsahu neodporujúcom povahe príslušného plnenia a tomuto Dodatku č.6.

1.5 Zhotovitel' poskytne Rozšírené plnenie podl'a Dodatku Č. 6 podl'a harmonogramu
uvedeného v tomto Dodatku č.6.
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2. ZÚŽENIE PLNENIA ZHOTOVITEĽA

2.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že plnenie zhotoviteľa doposiaľ dohodnuté podľa

Zmluvy nebude zahŕňať poskytnutie nasledovných plnení (d'alej ako "Zúžené plnenie
podľa Dodatku Č. 6"):

a) Z pôvodne dohodnutého rozsahu diela pre systém NS-SIS, plnenie zhotoviteľa

nebude zahŕňať poskytnutie nasledovného plnenia:
(i) časť diela č.3 (iv) podľa článku I., bod 1.3 Zmluvy - poskytnutie súčinnosti

objednávateľovi pri implementácii APV NG SIS II do NG SIS II a pri uvedení NG
SIS II do prevádzky za podmienok uvedených v tejto Zmluve,

(ii) časť diela č.4 podľa článku I., bod 1.4 Zmluvy - vyhotovenie dokumentácie .. oAPV
NG SIS II a jej dodanie objednávateľovi v súlade s podmienkami uvedenými v tejto
Zmluve,

(iii) časť diela č.S podľa článku 1., bod 1.S Zmluvy - uskutočnenie školenia
zamestnancov objednávateľa na prácu s NG SIS II v súlade s podmienkami
uvedenými v tejto Zmluve a

(iv)časť diela č.6 podľa článku 1., bod 1.6 Zmluvy - vykonanie poradenskej a
konzultačnej činnosti pre objednávateľa počas riadnej rutinnej prevádzky NG SIS II
po implementácii APV NG SIS II v súlade s podmienkami uvedenými v tejto
Zmluve,

b) Z pôvodne dohodnutého rozsahu diela pre systém SIRENE, plnenie zhotoviteľa

nebude zahŕňať poskytnutie nasledovného plnenia:
(i) pre časť diela č.3(iv) podľa článku 1., bod 1.3 Zmluvy- poskytnutie súčinnosti

objednávateľovi pri implementácii APVNG SIS II do NG SIS II a pri uvedení NG
SIS II do prevádzky za podmienok uvedených v tejto Zmluve,

(ii) časť diela č.4 podľa článku I., bod 1.4 Zmluvy - vyhotovenie dokumentácie o APV
NG SIS II a jej dodanie objednávateľovi v súlade s podmienkami uvedenými v tejto
Zmluve,

(iii) časť diela Č.S podľa článku 1., bod1.S Zmluvy -uskutočnenie školenia
zamestnancov objednávateľa na prácu sNG SIS II v súlade s podmienkami
uvedenými vtejto Zmluve a

(iv) časť diela č.6 podľa článku I., bod 1.6 Zmluvy -vykonanie poradenskej a
konzultačnej činnosti pre objednávateľa počas riadnej rutinnej prevádzky NG SIS II
poimplementáciiAPV NG SIS II v súlade s podmienkami uvedenými v tejto
Zmluve.

2.2 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že na výzvu ktorejkoľvek z nich budú v dobrej viere
rokovať s cieľom uzavrieť samostatnú zmluvu, ktorej obsahom budú.vyššie uvedené
plnenia, oktorésa .. zužuje plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy·na .. základe .. tohto.Dodatku
Č. 6, pričom podmienky takeJ samostatnej zmluvy budú zodpovedať podmienkam
Zmluvy.

2.3 Cena, o ktorú sa v dôsledku zúženia plnenia zhotoviteľa znižuje cena diela doposiaľ

dohodnutá podľa Zmluvy, je špecifikovaná v článku 3.2 nižšie.

3. ZMENA,CENY

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že ako dôsledok zmeny rozsahu plnenia zhotoviteľa

podľa tohto Dodatku, sa cena Diela podľa Zmluvy upravuje v súlade s nasledujúcim:

3.1 Cena za Rozšírené plnenie zhotoviteľa podľa Dodatku 6, je nasledovná čiastka, o ktorú
čiastku sa zvyšuje celková cena za Dielo doposiaľ dohodnutá podľa Zmluvy:

43.899.500,- Skk

(slovom: štyridsaťtri miliónov osemstodeväťdesiatdeväť tisíc päťsto slovenských
korún).
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K tejto cene sa pripočíta DPH v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi a je

52.240.405,- Skk

(slovom: päťdesiatdva miliónov dvestoštyridsať tisíc štyristopäť slovenských korún).

Bližšia špecifikácia ceny za Rozšírené plnenie zhotoviteľa podľa tohto Dodatkuč. 6 Je
uvedená v bode 1.2. vyššie.

3.2 Plnenie zhotoviteľa .sa z dôvodu oneskorenia európskeho harmonogramu. pre centrálny
systém CS-SIS zužuje o plnenie popísané v článku 2.1 tohto Dodatku. Cena plnenia
podl'apôvodnejzmluvy. sa Dodatkom č.6 znižuje o čiastku: 895.120,- euro (slovom:
osemstodeväťdesiatpäťtisíc stodvadsať euro) bez DPH, vid' tabuľka na strane 7.
Zostávajúca cena Diela v euro podl'a pôvodnej zmluvy po znížení predstavuje
4.702.880,- euro (slovom: štyrimilióny sedemstodva tisíc osemstoosemdesiat euro)
bez DPH.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene doposial' dohodnutých platobných podmienok
ceny za Dielo, a to tak,žedoposial'dohodnuté znenie bodu 1. článku XV. (Platobné
podmienky a fakturácia) Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:

,,1. Zhotovitel'ovi vznikne nárok na zaplatenie ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy
zanasledujúcich podmienok:

(i) 839.700,- euro (slovom osemstotridsaťdeväťtisíc sedemsto euro) t.j 15 0/ó
z ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy riadnym vykonaním prvej etapy časti

Diela Ča1, podl'a čl. II. ods. 4., bodu 4.5. a prvej etapy časti Diela č.2,podl'a čl.

III. ods. 7.,

(ii) .885.604,- euro (slovomosemstoosemde.siatpäťtisícšesťstoštyri euro) t.], 15,2
% z ceny podl'a čl. XIV. ods.1.1 tejto. Zmluvy riadnym vykonaním druhej etapy
časti Diela č.1, podl'a čl. II. ods. 4., bodu 4.5., riadnym vyhotovenímAPV
pre.nultú etapu časti Diela č.3(i)a 3(ii) pre systém NS-VIS a.uvedením nultej
etapY/časti Diela e.s..•• pre systém SIRE.NE.(IS NYMFA) do. riadnej rutinnej
prevádzky, avšak najneskôr do dvoch mesiacov od vykonania Testovacej
procedúry v zmysle Čl. IV,

(iii»427..127,-euro (slovom .štyristodvadsaťsedemtisíc stodvadsaťsedem euro) t.],
7,63% z ceny podl'a čl. XIV. ods.t.1tejto Zmluvy riadnym vykonaním druhej
etapy časti Diela č.žpre systémNs-vts, podl'ačl.HI. ods. 7.a uvedením nultej
etapy časti Diela č.3. pre systém NS-VIS do riadnej rutinnej prevádzky, avšak
najneskôr do dvoch mesiacov od vykonania Testovacej procedúry v zmysle Čl.
IV,

(iv) 868.810,- euro (slovom .osemstošesťdesiatosemtisíc .osemstodesať euro). tj.
15,52 % z ceny podl'a čl. XIV. ods.1.1tejtoZmluvy a

8.054.000,- Skk (slovom osemmiliónov päťdesiatštyritisíc korún) riadnym
vykonaním druhe] etapy časti Diela č.ž pre systémy NS_SIS aS1RENE, podl'a
čL.IIL ods..7., riadnym vyhotovením APVpre prvú etapu časti Diela č.3(i)a 3(ii)
pre systém .NS-SIS, podľa čl. .IV. a riadnym vyhotovením APV pre prvú etapu
časti Diela č.3(i) a 3(ii) pre systém NS-VIS, podl'a čl. IV.,

(v) 789.318,- euro (sedemstoosemdesiatdeväťtisíc tristoosemnásť euro) t.j. 14,10
% z ceny podľa čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy úspešným vykonaním funkčných

testovAPV pre systém NS-SIS v zmysle Čl. IV,

(vi)368.348,-euro (tristošesťdesiatosemtisíctristoštyridsaťosemeuro) tj. 6,58 %
z ceny podl'a čl. XIV. ods.1.1 tejto uvedením prvej etapy časti Diela č.3

pre systém NS-VIS do riadnej rutinnej prevádzky, avšak najneskôr do dvoch
mesiacov od vykonania Testovacej procedúry v zmysle Čl. IV,
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(vii) 90.128,- euro (deväťdesiattisíc stodvadsaťosem euro) t.j. 1,61 % Z ceny podľa

čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy riadnym vyhotovením APV pre druhú etapu časti

Diela č.3(i) a 3(ii) pre systém NS-VIS podl'a čl. IV.,

(viii) 279.340,- euro (dvestosedemdesiatdeväťtisíc tristoštyridsať euro) t.], 4,99 %
z cenypodl'a čl. XIV. ods.1.1 tejto Zmluvy uvedením druhej etapy časti Diela č.3

pre systém NS-VIS do riadnej rutinnej prevádzky, avšak najneskôr do dvoch
mesiacov od vykonania Testovace] procedúry v zmysle Čl. IV.a riadnym
vykonaním časti Diela č. 4,5 a 6 pre systém NS-VIS a

1.175.000,- Skk (slovom jedenmilión stosedemdesiatpäťtisíc korún)
zapracovaním úprav APV NS-VIS na základe Zmenového konania č.7 podľa

článku IL, bod 1. Dodatku 5,

(ix) 7.328.000,- Skk (slovomsedemmiliónov tristodvadsaťosemtisíckorún) riadnym
vyhotovením a odovzdaním implementácie dokumentácie lCD 2.5.2.1.
do systému NS-SIS a aktualizácie analýzy pre systém SIRENE na základe
Zmenového konania č. 8 a č.9, podl'a článku II., bod 1. Dodatku 5,

(x) ··1.155.000,- Skk (slovom jedenmilión stopäťdesiatpäťtisíckorún) riadnym
vykonaním·compHance testov pre NS-SIS na.základe Zmenového konaniač. 8,
podľa článku II., bod 1., Dodatku 5,

982.000,- .Skk (slovomdeväťstoosemdesiatdvatisíc korún) implementáciou
zmien do systému ·.NS-VIS na základe Zmenového konania č. 11, podl'a článku

11., .... bod ·1., Dodatku 6,

(xi) 154.505,- euro (stopäťdesiatštyritisíc päťstopäť euro) t.j. 2,76% z ceny podľa

čI.XIV.ods.1.1 tejto Zmluvy,

1.960.000,- Skk. (slovom jedenmilión deväťstoosemdesiattisíc korún) riadnym
vyhotovenímAPVpre druhú etapu časti Diela č.3(i) a 3(il) pre systémy SIRENE
podl'a čl. IV , a

1.584.000,- Skk (slovom jedenmiliónpaťstoosemdesiatštyritisíc korún)
impJementáciouzmien do systému SIRENE na základe Zmenového konania
Č.S, podl'a článku II., bod 1.1, písm. e)Dodatku 5,

18.470.000,- Skk (slovom osemnásťmiliónov štyristosedemdesiattisíc korún)
implementáciou zmien lCD 2.5.3 do systému NS-SIS na základe Zmenového
konania č. 12 a implementáciou zmien •. lCD 2.5.3 do systému SIRENE
na základe Zmenového konania č. 13, podl'a článku II., bod 1., Dodatku 6."

(xH)5.024.000,- Skk (päťmillónovdvadsaťštyritisíckorún) vykonaním analýzy a
návrhu rozšírenia systému SIRENE o agendu Interpolu a Europolu na základe
Zmenového konania č. 13, podľačlánku II., bod 1., Dodatku 6. ,

(xiii) 12.005.000,- Skk (slovom dvanásťmiliónov päťtisíc korún) vykonaním prípravy
na RegressionCompliance Test (RCT) pre systém NS-SIS na základe
Zmenového konania č. 12 a implementáciou rozšírenia systému SIRENE
oaqendu Interpolu a Europolu na základe Zmenového .konania č. 13, podľa

článku II., bod 1., Dodatku 6."
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Štruktúra ceny a platobných míľnikovpre systémy NS-SIS, SIRENE, NS-VIS:

N/A

12/17/2008

11/7/2008
12/17/2008

112012009
3/17/2009

11/7/2008
12/17/2008

N/A

M11
M10
M11
M10
M11
M12
M13

8.000/0
7.000/0
7.00%
1.05%
1.95°A>

10.35%
14.10%
7.05%
5.600/0
2.76%

......-.-------__--1
5.640/0
3.22%
6.580/0
3.22%
6.58%
1.61%
3.29%
0.60%
0.60%
0.50%
1.15% ...............--------...1.t50/0 ......-----.......---...
1.00% ___-- --1

100.00%

€ 447,840
€ 391,860
€ 391,860

€ 58,779
€109,161
€ 579,393
€ 789,318
€ 394,659
€ 313,488
€ .154,505
€ 315,727
€ 180,256
€ 368,348
.€ 180,256
€368,348

€ 90,128
€184,174

€ 33,588
€ 33,588
€ 27,990
€ 64,377
€ 64,377
€55,980

€ 5,598,000

€ 895,120

€154,505

€ 5,598,000

1,155,000 SKK
1,584,000 SKK

1,175,000 SKK
7,328,000 SKK

982,000 SKK
18,470,000 SKK

5,024,000 SKK
12,005,000 SKK

Cast' diela vyňatá zo zm luvy

Dodatok 6 NS-VIS
Dod_6 NS-SIS a SIRENE ICD253

Dodatok 6 SIRENE analýza Eli
Dod_6 NS-SIS RCTa SIRENE Eli

1,980,000 SKK
Dodatok 5 NS-S IS
Dodatok 5 SIRENE

1 Analýza (1)
1 Analýza (2)
2 Návrh (1)
2 Návrh (2) VIS
2 Návrh (2) NS-SIS, SIRENE
3 Vývoj NS-SIS (i) + (ii)
3 Vývoj NS-SIS (iii - funkčné testy)
3 Vývoj NS-SIS (iv)
3 Vývoj SIRENE (i)+(ii)+(iv) (NYMFA)
3 Vývoj S IREN E (i) + (ii)
3 VývoJSIRENE (iv)
3 Vývoj NS-VISO (i) + (ii)
3 Vývoj NS-VISO (iv)
3 Vývoj NS-VIS 1 (i) + (ii)
3 VývojNS-VIS1 (iv)
3 VývoJ NS-VIS2 (i) + (ii)
3 Vývoj NS-VIS2 (iv)
4 Dokumentácia VIS
5 Školenia VIS
6 Podpora VIS
4 Dokumentácia NS-SISa SIREN E
5 Školenia NS-SIS aSIRENE
6· Podpora NS-SIS aSIRENE

Pre zamedzenie pochybností sa stanovuje, že cena za plnenie podľa Dodatkov Č. 5
aČ.6 (označená v tabuľke vyššie žltým blokom) nie je zahrnutá do súčtu celkovej ceny
za systémy NS-SIS, SIRENE, NS-VIS. Povinnosť Objednávateľa zaplatiť cenu
za plnenie v zmysle takých dodatkov, tým nie je dotknutá.
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4.2 Zmluvné strany sa dohodli na zmene doposiaľ dohodnutých platobných podmienok
cenyza plnenie zhotoviteľa podľa Dpdatku č. 2 - Centrálnu lustračnú konzolu, a to
tak, že znenie písmena b) bodu 3.2. článku II (Zmena zmluvy -Platobné podmienky
a fakturácia) Dodatku č.2, doposiaľ dohodnuté v Dodatku č.5 sa nahrádza
nasledovným znením:

"b) cena za plnenie zhotoviteľa podľa bodu 1. písm. b) Dodatku č.2 bude splatná
nasledovne:
(i) 7.839.360,- Skk (slovom sedemmiliónov osemstotridsaťdeväťtisíc

tristošesťdesiat korún) t.j. 16 % z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2

riadnym vykonaním Podrobnej analýzy požiadaviek na CLK (1) a (2) a
Dokumentácie funkčného a technického návrhu pre CLK (1) a (2), podľa

prílohy B Dodatku č.2,

(ii) 5.071.086,- Skk (slovom päťmiliónov sedemdesiatjedentisíc osemdesiatšesť

korún) t.j. 10,35 oA> z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 Vyhotovením (i)
a implementáciou (ii) APV preCLK(1) podľa prílohy B Dodatku č.2,

(iii) 2.645.784,- Skk (slovom dvamilióny šesťstoštyridsaťpäťtisíc

sedemstoosemdesiatštyri korún) t.j. 5,40 % z ceny podľa bodu 2. písm. b)
Dodatku č.2 riadnym vykonaním Podrobnej analýzy požiadaviek na CLK(3) a
(4), podľa prílohy B Dodatku č.2,

(iv) 3.904.982,- Skk (slovom trimilióny deväťstoštyritisíc devätstoosemdesiatdva
korún) t.j. 7,97 % z ceny podľa bodu 2. písm. b)Dodatku č.2 a
660.000,- Skk (slovom šesťstošesťdesiattisíc korún). riadnym vykonaním
Dokumentácie funkčného a technického návrhu preCLK (3) a (4)
a Vyhotovením (i) a implementáciou (ii) APV pre CLK(2}, podľa prílohy B
Dodatku č.2,

(v) 10.362.654,- Skk (slovom desaťmiliónov tristošesťdesiatdvatisíc

šesťstopäťdesiatštyri korún) t.j. 21,15% z ceny podľa bodu 2. písm. b)
Dodatku č.2 riadnym poskytnutím súčinnosti pri implementácii a uvedení
do prevádzky (iv) APV pre CLK(1) podľa prílohy B Dodatku č.2,

(vi).6.403.776,- Skk (slovom šesťmiliónov štyristotritisíc
sedemstosedemdesiatšesť korún) t.j. 13,07°A> z ceny podľa bodu 2. písm. b)
Dodatkuč.2 riadnym poskytnutím súčinnosti pri implementácii a uvedení
do prevádzky' (iv) APV pre CLK(2) a riadnym vyhotovením (i) a
implementáciou (ii)APV pre CLK(3) podľa prílohy B .Dodatkuč.ž,

(vii) 4.145.062,- Skk (slovom štyrimilióny stoštyridsaťpäťtisíc 'šesťdesiatdva

korún) t.j. 8,46 % z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 riadnym
poskytnutím súčinnosti pri implementácii a uvedení do prevádzky (iv) APV
preCLK(3) podľa prílohyB Dodatku č.2 a
3.111.000,- Skk. (slovom trimilióny stojedenásťtisíc korún) zapracovaním
úpravAPVSISone4ALL na základe Zmenového konaniač.5 a
zapracovaním' časti úprav APV CLK na základe Zmenového konania Č. 6
podľa článku II., bod 1. Dodatku 5,

(viii) 1.632.434,- Skk (slovom jedenmilión šesťstotridsaťdvatisíc

štyristotridsaťštyrikorún) t.j. 3,33 oA> z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku
č.2 riadnym vyhotovením (i) a implementáciou (ii) APV pre CLK(4) podľa

prílohy B Dodatku č.2,

(ix) 5.802.862,- Skk (slovom päťmiliónov osemstodvatisíc osemstošesťdesiatdva

korún) t.j. 11,84 % z ceny podľa bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 riadnym
poskytnutím súčinnosti pri implementácii a uvedení do prevádzky APV
pre CLK(4), a riadnym vykonaním Dokumentácie, Školení a Podpory, podľa

prílohy B Dodatku č.2. a
538.000,- Skk (slovom päťstotridsaťosemtisíc korún) zapracovaním úprav
APVCLK na základe Zmenového konania Č. 6 podľa článku II., bod 1.
Dodatku 5,

(x) 3.029.500,- Skk (slovom trimilióny .dvadsat'devättisfc päťsto korún)
implementáciou zmien do CLK na základe Zmenového konania Č. 10 podľa

článku II., bod 1. Dodatku 6,
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(xi) 792.000,- Skk (slovom sedemstodeväťdesiatdvatisíc) t.j. 1,62 % z ceny podľa

bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 riadnym vyhotovením (i) a implementáciou (ii)
APV pre CLK(5) podl'a prílohy B Dodatku č.2.

(xii) 396.000,- Skk (slovom tristodeväťdesiatšesťtisíc) t.j. 0,81 % z ceny podl'a
bodu 2. písm. b) Dodatku č.2 riadnym poskytnutím súčinnosti

pri implementácii a uvedení do prevádzky APV pre CLK(5), a riadnym
poskytnutím Dokumentácie a Podpory pre CLK(5) a
4.389.000,- Skk (slovom štyrimilióny tristoosemdesiatdeväťtisíc korún)
implementáciou zmien do CLK na základe Zmenového konania Č. 10 podl'a
článku II., bod 1. Dodatku 6."

III. Zmena Prílohy č. 2k Zmluve

ŕ Zmluvné strany sa dohodli, žedoposial' dohodnuté znenie Prílohy č. 2k Zmluve sa
mení týmto Dodatkom· Č. 6 tak, že znie nasledovne:

"Harmonogram proiektu NG SIS II

Číslo
Podmienkal Štart

Trvanie
Názov aktivity

aktivity (prac. dní)

vývoj a inšíaláciazákladnej
č.26 NS-SIS CD SIM a 1FT, RT, CT testy 2.5.2.1. funkcionality NS-SIS do 129 dní

testovacieho prostredia

č.27 NS-SIS implementácia lCD 2.5.3 - Zmenové konanie Č. 12 podpis Dodatku 6 77 dní

č.28
NS-SIS príprava regresných compliance testov

akceptácia aktivity Č~ 27 52 dní..... Zmenové konanie č.12

schválenie Analýzy a návrhu "
č.29 SIRENEVývojAPV(i)a (ii)

SIRENE .. (Dodatok·5) 166 dní

č.30 SIRENE implementácia ·ICD 2.5.3 - Zmenové konanie č.13 podpis Dodatku 6 77 dní

č.31 SIRENE Analýza a návrh rozšírenia o Europol/lnterpol -ZK13 podpis Dodatku 6 101 dní

č.32 SIRENE Implementácia rozšírenia o EuropoVInterpol - ZK13 akceptácia aktivity č.31 51 dní

č.33 NS-VIS - Zmenové konanie Č. 11 podpis Dodatku 6 35 dní

Dížka trvania jednotlivých aktivít (etáp) je stanovená v pracovných dňoch. Začiatok každej
aktivityje podmienený splnením aktivity uvedenej v stípci "Podmienka l Štart".

Aktivity NG SIS II č.1 až 25 a 29 špecifikované v predchádzajúcich Dodatkoch sú splnené
a akceptované resp. boli nahradené aktivitami č.26 až 33 v tomto Dodatku.

Pod akceptačnými termínmi pre časť Dielač. 1 - Podrobná analýza požiadaviek na NGSIS
II a časť Diela Č. 2 - Dokumentácia funkčného a technického návrhu NG SIS II rozumieme
termín,keďy bude príslušná časť Diela predložená objednávateľovi na akceptáciu resp.
pripomienky."
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Proiektový diagram NG SIS II
ID Uloha

1 Projekt NG SIS II
2-'~«"~"'"'Podpls<zmTuvy "~Ä"""~'_"'"""'.""_~'

3 "--'-""podrobn"á-aňaiýza"pOžiadavie'k'naNGSiSTí"(1T~"-'

12 Funkčný a technický návrh NG SIS II (1)

18 Podrobná analýza požiadaviek na NS-VIS (2)

24 Podrobná analýza požiadaviek na NS-SIS a SIRENE (2)

30 NYMFA

51 51511

52 NS-SIS

53 Vývoj 2.5.0

57 Testy

60 vývoj 2.5.2.1 - základná a rozšírená funkcionalita

64 C

74 NS-SIS - implementácia lCD 2.5.3. - Zmenov

78 "'~Ns:sis"~-prtprava~RCT~:Zmenov(rkonaňie-Č~"12

82 SIRENE

83 Analýza a návrh (Dodatok 5)

89 vývoj APV (i) a (ii)

93 SIRENE - implementácia lCD 2.5.3. - Zmenov

97 SIRENE - Analýza a návrh rozšírenla o E

101 SIRENE -Implement

105 VIS

160 VIS - Zmenové konanie č. 11

• i i

4r::. I
..... 1

o. OJ
•••
•

•

•
••

•..
•

•

••
! I
il.:: ....

IV., Zmena Prílohy B Dodatkuč.2

Zmliuvné··strany·sadohodli.. žedoposial'dohodnutéznenie.PrílohyB, Dodatku·,č.·2
kZmluve,sa menítýmto Dodatkom Č. 6 tak, a znie nasledovne:

A. Doposiaľ dohodnutý harmonogram pre CLK sa nahrádza novým harmonogramom
uvedeným nižšie:

IIHarmonogram preCLK"

Číslo
PodmienKa! Štart

Trvanie
Názov aKtivity

aKtivity (prac. dní)

č.13 CLK - Zmenové konanie č.1 O- MPS a EGOV Podpis Dodatku 6 35 dní

č.14 vývoj CLK (5) Ukončenie vývoja CLK (4)+ 122 dní 60 dní

č.15
Testy, dokumentäola.xiodpora a uvedenie

Ukončenie vývoja CLK(5) 67 dnído prevádzky CLK(5)

č.16 CLK - Zmenové konanie č.1 O- Interpol Podpis Dodatku 6 +40 dní 90 dní

Aktivity CLK Č. 1 až č.12 definované v predchádzajúcich Dodatkoch sú splnené
a akceptované.

B. Doposiaľ dohodnutý projektový,diagram pre CLK sa nahrádza novým projektovým
diagramom uvedeným nižšie:

ID Uloha

218

219

238

249

268

279

280

283

290

CLK

CLK (2) - len VIS

CLK(3)

CLK(4)

CLK (5) (SIS II)

vývoj (3-i a 3-ii)

Testy, dokumentácia, uvedenie do prevádzky

CLK - Zmenové konanie č. 10

i. •
I l

·ll. ·
II ....

• •·;,,,...-.
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C. Doposiaľ dohodnutá špecifikácia ceny za Centrálnu lustračnú konzolu sa mení tak, že
sa nahrádza nasledovnou tabuľkou:

Štruktúra ceny a platobných míľnikov pre Centrálnu lustračnú konzolu:

Podrobná analýza požiadaviek
na ClK(1+2)
Dokumentácia.funkčnéhoa
technického návrhu pre ClK (1 +2)
Podrobná analýza požiadaviek
na ClK(3+4)
Dokumentácia funkčného a
technického návrhu pre ClK(3+4)
Vyhotovenie APV pre ClK(1) (i)+(ii)
Vyhotovenie APV pre ClK(1) (iv)
Vyhotovenie APV pre ClK(2) (i)+(ii)
Vyhotovenie APV pre ClK(2) (iv)
VyhotovenieAPV preClK(3) (i)+(ii)
V hotovenie APV·· re ClK 3
Vyhotovenie APV pre ClK(4)
VyhotovenieAPV pre ClK(4)
Dokumentácia
Skolenia
Podpora
Vyhotovenie APV pre ClK(5) (i)+(ii)

Vyhotovenie APV pre ClK(5) (iv),
dokumentácia, školenia, od ora
S olu

4,703,616 SKK

3,135,744 SKK

2,645,784 SKK

1,763,856 SKK
5,071 ,086 SKK

10,362,654 SKK
2,141 ,126 SKK
4,375,342 SKK
2,028,434 SKK
4,145,062 SKK
1,632,434 SKK
3,353,062 SKK

857,430 SKK
857,430 SKK
734,940 SKK

792,000 SKK

396,000 SKK

3.60%
10.35%
21.15%
4.37%
8.93%
4.14%
8.46%
3.33%
6.84%
1.75%
1.75%
1.50%
1.62% M11

0.81% M12
100.00%

12117/2008

3/17/2009

7,839,360 SKK 16.00%
5,071 ,086 SKK 10.35%
2,645,784 SKK 5.40%
3,904,982 SKK 7.97%

10,362,654 SKK 21.15%
6,403,776 SKK 13.07°1Ó
4,145,062 SKK 8.46%
3,111,000 SKK Dodatok 5
1,632,434 SKK 3.33%
5,802,862 SKK 11.84°1Ó

538,OOOSKK Dodatok5
3,029,500 SKK Dod_6MPS M10

792,000 SKK 1.62% M11
396,000 SKK 0.81% M12

4,389,000 SKK Dod_6Inter. M12
48,996,000 SKK 100.00%

11/7/2008
12/17/2008
311712009
3/17/2009

Pre zamedzenie pochybností sa stanovuje, že cena za plnenie podľa Dodatkov č. 5
a č. 6 (označená v tabuľke vyššie žltým blokom) nie je zahrnutá do súčtu celkovej ceny
za Centrálnu lustračnú konzolu. Povinnosť Objednávateľa zaplatiť cenu za plnenie
v takých dodatkov, tým nie je dotknutá.
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V. Záverečné ustanovenia

A. Ostatné ustanovenia Zmluvy a jej Dodatkov, ktoré nie sú ustanoveniami Dodatku č. 6
dotknuté, zostávajú v platnosti.

B. Dodatok č. 6 je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží dva (2) rovnopisy a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma
zmluvnými stranami.

. . . 4'120VBratislave v•••••••••••••••••••••••••
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V Bratislave ..~ 1. 9'0 ::11.7. 200S .

Ing. Igor Zeman
konateľ

Strana 12 z 12


