
D O T A T O K č. 5 

k Zmluve o poskytovaní podpory, aktualizácii a špecifickom vývoji 
Informačného systému Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity 

uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 51371991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zmluva") 

medzi 

Zmluvné strany 

1.1. Dodávateľ: 
sídlo: 

PreFIS a.s. 
Metodova 7 
821 08 Bratislava 
Ing. Viera Bieliková 
predseda predstavenstva 
35704977 
2020227121 
SK2020227121 
Ľudová banka, a.s. 
4 040 116 807/3100 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., 
oddiel Sa, vložka č. 1236/B 
(ďalej len „dodávateľ") 

zastúpená: 

IČO: 
DIČ: 
IČ pre daň: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

1 .2. Zákazník: 
sídlo: 

zastúpená: 
IČO: 

Bankové spojenie: 

(ďalej len „zákazník") 

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity 
Radlinského 32 
813 19 Bratislava 
Ing. Daniel Bytčánek, riaditeľ 
30 792 053 
Štátna pokladnica 
7000001590/8180 

Zmluvné strany sa v zmysle ČI. XVI. ods. 16.2. Zmluvy o poskytovaní podpory, aktualizácii 
a špecifickom vývoji informačného systému Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity zatvorenej 
v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov zo dňa 29. decembra 2009 (ďalej len „zmluva") dohodli na tomto Dodatku č.5. 



1. V čl. VI. bode 6.4 sa upravuje prvý odsek nasledovne: 

„6.4. Dodávateľ bude v súlade s bodom 3.1. c) vykonávať služby špecifického vývoja a 
nastavenia nových funkcií a rozhraní IS ARDAL súvisiacich so službami aktualizácie 
podľa bodu 3.1 b). Dodávateľ poskytne služby špecifického vývoja v súlade s funkčnou 
a technickou špecifikáciou a termínom ukončenia projektu pre služby podľa bodu 6.4. b) 
do 30.09.2011 a pre služby podľa bodu 6.4. a), c) - e) do 31.12.2011. Harmonogram 
plnenia bude upresnený v priebehu analytickej časti projektu dodávky každej jednotlivej 
nižšie uvedenej služby a) až e). „ 

2. Čl. 4 Prílohy č. 5 tejto zmluvy sa upravuje v tomto znení: 

„4.Harmonogram plnenia a platobné míľniky 

Inštaláciu novej verzie 7.x systému Wallstreet Suite vykoná dodávateľ v súlade 
s funkčnou a technickou špecifikáciou a harmonogramom plnenia v rokoch 2010 a 2011. 
Zahájenie prác: február 2010 
Ukončenie projektu: september 2011 

Detailná funkčná a technická špecifikácia implementácie aktualizovanej verzie 7.x 
systému Wallstreet Suite bude vypracovaná v priebehu analytickej časti projektu a stane 
sa súčasťou projektovej dokumentácie. Na základe akceptácie detailnej funkčnej 
a technickej špecifikácie, potvrdenej zákazníkom, vypracuje dodávateľ harmonogram 
implementácie aktualizovanej verzie 7.x systému Wallstreet Suite. 

Dodávateľ a zákazník sa dohodli na harmonograme realizácie dodávok projektu 
v nasledovných míľnikoch takto: 

3. Ukončenie akceptačného testovania /nasadenie verzie 7.x systému WSS do produkcie/ 
a zapracovanie všetkých existujúcich a používaných rozhraní do verzie 7.x systému 
WSS s termínom odovzdania plnenia dodávateľom - najneskôr do 31.08.2011, 

4. Ukončenie projektu, vrátane dodania kompletnej projektovej dokumentácie verzie 7.x 
systému WSS v termíne najneskôr do 30.09.2011." 

3. ČI. XVI. sa dopĺňa o ods. 16.19., 16.20 a 16.21. v tomto znení: 

„16.19. Tento Dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom 
sídle (internetovej stránke) objednávateľa (§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení 
s § 5a ods. 1 a 5 zákona o slobodnom prístupe k informáciám). Tento Dodatok č. 5 tvorí 
neoddeliteľnú súčasť zmluvy. Dodatok č. 5 sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, 
z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva rovnopisy." 
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„16.20. Tento Dodatok č. 5 je povinne zverejňovaná zmluva podľa ustanovení § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v spojení s ustanoveniami 
§ 271 ods. 2 a § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka a s ustanoveniami § 47a Občianskeho 
zákonníka. Dodávateľ súhlasí so zverejnením tohto Dodatku č. 5 a tiež disponuje písomným 
súhlasom inej dotknutej osoby (osoby konajúcej za dodávateľa) na zverejnenie jej údajov 
v tejto zmluve, a to zverejnenie objednávateľom podľa § 5b zákona o slobodnom prístupe 
k informáciám. Tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase 
objednávateľa." 

„16.21. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené." 

V Bratislave dňa ¿ď. J ¿P V'/ V Bratislave dňa J f - ^ ď . J S S'/ 

Za PreFIS a.s. Za Agentúru pre riadenie dlhu a likvidity 

Ing. Daniel 

riaditeľ ARDAL predseda predstavenstva 
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