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Zmluva o dielo
č.

R- 186/2011

uzavretá na základe § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

CI. I.
Zmluvné strany
Zhotovítel':
IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
Adresa:
04118 Košice, Cs. armády 20
Zastúpený:
Ing.
riaditef
Pre styk vo ved:
ekonomického oddelenia
Tel.; fax:

ICO ..
IČOPH:

Bankové spojenie:

Cislo účtu:
Objednávate/':
Centrum varného
Adresa:
Zastúpený:
Pre styk vo veci:
Tel.; fax:

času

Krásno nad Kysucou
023 02 Krásno nad Kysucou, Ul. 1. mája 1255
Mgr. Dagmar Labáková, riaditelka

ICO ..
IC DPH:
Bankové spojenie:

Cislo ué/u:
Čl. II.

2.1.

Predmet zmluvy
Predme tom zmluvy je právo objednávatefa používať aktuálne verzie aplikačného programového vybavenia vytvoreného v
organizácii {VeS (ďalej len "APV IVeS·) v súlade so zásadami a licenčnými podmienkami legá/neho pouiivania SW produktov
IVeS (priloha č. 2) , konkrétne na:

APV IVeS. tvo licencie. Čislo fico
Integrovaný balik ekonomických uloh pre Windows· WINIBEU, SL, 3219
2.2.

2.3.

POČet

in$talácií
1

SUCast"ou predmetu plnenia zmlwy je záväzok zhotoviteľa poskytovať objednávatelovi rotnú podpotlJ na predmetné APV tVeS
v rozsahu služieb $tandardnej technickej podpory k APV IVeS (dalej len ·STP) - product supporl a software updates,
vymedzených v prílohe č.2 tejto zmluvy. Služby STP poskytuje zhotovitel objednávateľovi od útinnosti zmluvy po dátum obnovenia
služieb STP v nasledujUcom roku, kedy je možné tieto služby opätovne obnoviť v sulade s platnými zásadami a licentnými
podmienkami.
V prípade ak predmetom zmluvy je pfVotné nadobudnutie ficentného oprávnenia k APV IVeS. predmetom plnenia zmluvy je aj
poskytnutie registračného klUČa, licenČného suboru a inštalaČného média s použivatelskou dokumentáciou v elektronickej (olme .
Čl. fII.

3. 1.

3.2.
3.3.
3.4.

Cena diela a spósob fakturácie
Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, v sulade so zákonom NR SR Č. 1811996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a predstavuje sumu 69, 71,· € bez DPH, ktorá vychádza z aktualneho cenníka APV IVeS na základe kalkulácie,
uvedenej v prílohe Č. 1 tejto zmluvy. K cene sa pripočíta DPH podla platných predpisov.
V cene su zahrnuté všetky náklady, suvisiace s plnenim predmetu zmluvy po dobu 12 mesiacov t.j. náklady na:
•
bežnú údržbu APV v súlade s legislatívou a s rlou spojenu konzultaČnu Činnost:
•
ostatné priame a režijné náklady súvisiace so zabezpe(:ovanfm služieb STP (poštovné. tefefón a ďalšie náklady, súvisiace
s distribuciou nových verzií APV).
Objednávatel uhradi dohodnutú Čiastku podľa bodu 3.1 tejto zmluvy v jednej splátke resp. viacerých splátkach (podľa bodu 3.3) na
základe zálohovej faktúry najneskór do 14 dní odo dňa jej vystavenia. po úhrade zálOhovej faktúry vystavi zhotoviteľ pre
Objednávateľa fakturu v zákonnej lehote.
Pocas platnosti zmluvy má objednávatel právo na nadobudnutie licenčného oprávnenia aj pre každé ďal$ie APV IVeS po uhradení
ročného poplatku za stužby STP vo vý$ke 30% aktuálnej ceny príslušného APV.
Poplatok za služby STP na každý ďalší rok predstavuje 30% z aktuálnej ceny APV v čase ich obnovenia.
Čl. IV.

4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

Povinnosti zhotoviteľa
Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo optimalizované, funkčné v zmysle platnej legislatívy a upravovať ho v dósledku legislatívnych
zmien, pripomienok používateľov, ako aj zmien v oblasti informačných technológii.
Prisp6sobovať APV legislatívnym zmenám najnesk6r ku dňu ich platnosti (za predpokladu, že boli zverejnené aspoťi 14
kalendámych dni pred ich úČinnost "ou) resp. k termínu predkladania požadovaných výstupov z APV (pri legislatívnych zmenách
v.!ičšieho rozsahu).
V rámci dohodnutej ceny vykonávať bežnú údržbu prevádzkovaného APV, t.j. odstrarlovať v$etky odchýlky APV od špecifikácie
zadanej objednávateľom alebo popísaných činností v používateľskej dokumentácii. Doba na odstránenie reklamovaných chýb
v APV je najviac 14 dni od nahlásenia objednávatelom.
Posúdiť a po dohode zmluvných strán realizovať ďalšie pripomienky a požiadavky, ktoré vyplynú z prevádzky a z praktického
používania predmetného APV.
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4.5.
4.6.
4.7.

4.8.

Priebežne a v dohodnutých termínoch do doby platnosti poskytovania služieb STP zasielať objednávateľovi bezplatne nové verzie
predmetného APV a všetky zmeny dokumentácie s tým súvisiace a prerokúvať s nim prípadné pripomienky a reklamácie.
Umožniť užívateľom APV registráciu na portáli IVeS Košice (www.ives.sk) s cieľom využívania služieb poskytovaných zhotoviteľom
prostredníctvom tohto portálu.
Nadštandardné služby STP (metodicko-konzultačné školenia u použivateľa, asistenčná technická pomoc, konverzie, .. .) na
základe požiadavky objednávateľa poskytovať za úhradu podľa platného cenníka IVeS resp. prostrednictvom služieb servisných
partnerov IVeS, ktorých kontaktné údaje budú zverejňované na portáli IVeS v časti . Servisní partneri".
Poskytovať používateľom APV IVeS telefonické konzultácie (hot-line) v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod do 16.00 hod na
telefónnom čísle 05517203311 (úplný zoznam kontaktných telefónnych čísielje uvedený na portá/i IVeS) .

CI. V.
5.1.
5.2.

Objednávatef je povinný predmet
za dielo (podľa článku 1/1. bod 3. 1 a 3.2).
Objednávateľ Je povinný dodržiavat' Zásady a licenčné podmienky legálneho používania SW produktov IVeS uvedené v prilohe Č.
2 tejto zmluoy.
Čl. VI.
Záruky

6.1.

Zhotoviteľ počas

•
•
•
•

7.1.
7.2.

7.3.

7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

platnosti zmluvy sa zaväzuje:
garantovat' funkčnost' APV po dobu platnosti zmluvy, odstraňovať prípadné závady v odovzdanom APV,
po odstránení zistených chýb a otestovaní funkčnosti upraveného APV zasielať používateľom nové verzie APV, s opisom
vykonaných zmien,
zabezpečit; aby zasielané nové verzie APV vykonávali v dobe odovzdania správne všetky funkcie popísané v dokumentácii,
informovat' objednávateľa o stave dodaného APV a prípadných zistených závažných chybách.

Čl. VI/.
Platnost: zmena, zrušeníe zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nadobúda platnost' od 01.10.2011 a úéinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
podľa platných predpisov.
Objednávateľ uhradením dohodnutej ceny za dielo získava od zhotoviteľa právo na využívanie služieb STP pre APV uvedené
v Čl. II. bodu 2. 1. zmluvy Dátum obnovy služieb STP je dohodnutý ku dňu 30.09. v betnom roku a platí aj pre prípadné ďalšie
nákupy APV IVeS.
Uplynutím doby poskytovania slutieb STP (spravidla po 12 mesiacoch) je možné tieto slutby obnovit' na ďalších 12 mesiacov.
Prejavom vôle Objednávateľa , aby zhotoviteľ pokračoval v ďalšom poskytovaní služieb STP bude uhradenie zálohovej faktúry vo
výške 30"A. z aktuálnej cenníkovej ceny príslušného APV I VeS, ktom k dátumu obnovenia služieb STP zašle zhotoviteľ
objednávateľovi. Po úhrade zálohovej faktúry vystaví zhotoviteľ pre Objednávateľa faktúru v zákonnej lehote.
Na základe úhrady poplatku za služby STP pre aktualizovaný zoznam APV IVeS (Čiastotná úhrada) bude uzavretá nová zmluva ,
ktorá nové skutočnosti zohľadní.
Ak Objednávateľ neuhradí zaslanú zálohovú faktúru v lehote jej splatnosti, nasledujúcim kalendámym dňom dôjde k zrušeniu
platnosti a účinnosti zmluvy.
K zrušeniu zmluvy dôjde aj písomným oznámením objednávateľa k stanovenému termínu. V takomto prípade objednávateľ nemá
právo na vrátenie prípadnej alikvotnej čiastky ceny diela za predmet zmluvy.
Zhotoviteľ môže vypovedat' zmluvu:
• s jednomesačnou výpovednou lehotou v pripade porušenia povinnosti objednávatera uvedených v bode 5.2. tejto zmluoy,
• so 6 mesačnou výpovednou lehotou bez uvedenia dôvodu.
Čl, VIII,

8. 1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
V .

Všeobecné a záverečné ustanovenia
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha Č. 1 - Cenová kalkulácia a zoznam používaného APV IVeS a príloha Č. 2 - Zásady
a licenčné podmienky legálneho používania SW produktov IVeS.
Zmeny, doplnky k tejto zmluve, okrem pripadov uvedených v Čl. VII. bod 7.5. , musia byť vyhotovené pisomne a podpísané oboma
zmluvnými stranami.
Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č.546/201O z.z. , ktorým sa doplňa zákon č.4011964 Zb, Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisova ktorým sa menia a dopfňajú niektoré zákony
Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v plnom rozsahu podľa platných predpisov.
Na túto zmluvu sa v pripadoch, ktoré nerieši, v plnom rozsahu vzfahuje Obchodný zákonník.
Zmluva je predložená v dvoch rovnopiSOCh, z ktorých po jednom obdrží každá zmluvná strana.
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V Košiciach,

dňa

12.09.2011

,
Cen/rum volného času
ul. 1. mája 1255
Krásno nad Kysucou

riaditeľ IVeS

l V E S
Qrganidcia pre informatiku
verejnej 5pr.lJVY

041 18 KOŠICE

Cs.

arm.lJdv 20

2

