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Zmluva o dielo
č.

R- 212014

uzavretá na základe § 536 a néJSI. Obchodného zákonníka
v

Cl. 1.
Zmluvné .s trany
Zhotovíte/':
/VeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
Adresa:
041 18 Košice, čs. armády 20
Zastúpený:
Ing. Stanislav Blaško, riaditeľ
Pre styk vo veci:
Ing. Judita Havasiová, vedúca ekonomické ho oddelenia
Tel.; fax:
055i120 33 11; 055i120 33 99
IČO:
00 162 957
IČ DPH:
SK20207624 80
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Objednávat e/':
Materská škola Krásno
Adresa:
Zastúpený:
Pre styk vo veci:
Tel. ; fax:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

nad Kysucou
023 02 Krásno nad Kysucou, Lesnícka č. 1370
Anna Šarláková, riadite/ka MŠ
p. Jana Urbaníková
0411438528 9
42349567
0900
5050732739
v

2.1.

Cl. II.
Predmet z;nluvv
Predmetom zmluvy je právo objednávateľa použivať aktuálne verzie aplikačného programové ho vybavenia vytvoreného v
organizácii /VeS (d'alej len "APV /VeS') v súlade so zásadar.1i a licenčnými podmienkam i legálneho používania SW produktov
IVeS (príloha č.2), konkrétne na:
APV IVeS. typ licencie, číslo /ie.
integrovaný baiík ekonomick ých úíoh - WiNíBEU, SL, 33é.8
Personalist ika a mzdy - WINPAM, SL, 2065
~~~~~~~~

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Počet inštalácií

-1
1

SLičasťou predmetL1 plnenia zn1/uvy je záväzok zhoto 1.ľitei'a ,oc )skytovať objednávateľovi roč11ú podporu na predmetné APV /VeS

v rozsahu služieb šta11dardnej technickej podpory k APV IVeS (d'alej len ''STP'') - product support a software updates,
vymedzenýc h v prílohe č.2 tejto zmluvy. Služby STP poskytuje zhotoviteľ objednávate ľovi od účinnosti zmluvy po dátum
obnovenia služieb STP v nasledujúco m roku, ked;1 je 1nožr1é tieto služby opätovne obnoviť v súlade s platnými zásadami
a licenčnými podmienkam i.
V prípade ak predmetom zmluvy je prvotné nadobud.'7utie iicenčného oprávne.'7ia k APV /VeS, predmetom plnenia zmluvi; je aj
poskytnutie registračného kľúča, licenčného súboru a inštalačnéh o média s používateľskou dokumentác iou v elektronicke j forme.

Čl. fil.
Cena diela a spôsob fakturácie
Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom lVR SR č. 1811996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a predstavuje sumu 129,4 6,~ € bez DPH, ktorá vychádza z aktuálneho cenníka APV /VeS na základe l<alkulácie.
uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. K cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov.
V cene sú zahrnuté všetky náklady, súvisiace s plnením predmetu zmluvy po dobu 12 mesiacov t.j. náklady na:
•
bežnú údržbu APV v súlade s legislatívou a s ňou spojenú konzultačnú činnosť,
•
ostatné priame a režijné náklady súvisiace so zabezpečovan ím služieb STP (poštovné, telefón a d'alšie náklady, súvisiace
s distribúciou nových verzií APV).
Objednávateľ uhradí dohodnutú čiastku podľa bodu 3.1 tejto zmluvy· v jednej splátke resp. viacerých splátkach (podľa bodL1 3.3)
na základe zálohovej faktúry najneskôr do 14 dní odo dňa jej vystavenia. Po úhrade zálohovej faktúry vystaví zhotoviteľ pre
objednávateľa faktúru v zákonnej lehote.
Počas platnosti zmluvy má objednávateľ právo na nadobt1dnl1tie licenčného oprávnenia aj pre každé d'alšie APV /VeS po
uhradení ročného poplatku za služby STP vo výške 30% aktuálnej ceny príslušného AP\!.
Poplatok za služby STP na každý d'alší rok predstavuje 30% z aktt1alnt'j cen11 APV v čase ich ob11ovenia.
~

4.1.
4.2.

4.3.

Cl. IV,
Povinnosti zhotoviteľa
Zhotoviteťje povinný udržiavať dielo optimalizova né, funkč11é \l zrr1ysle platnej legislatívy a upravovať ho v dôsledku legislatívr1ych
zmien, pripotnienok používateľov, ako aj zmie.'7 v oblasti ir1form:.:ičnýcl1 technológií.
Prispôsobovať APV legislatí\inym zmenárn r1ajneskôr kť1 dň11 ich platnosti (za predpokladu, že boíi zverejnené aspoň 14
kalendárnyc h dní pred ic/1 účinnosťou) resp. I< tem1ir1u precfktadania ,orJžadovaných vý·stupov z ,4PV (pri legislatívnych zmenách
väčšieho rozsahu).
V rámci dohodnutej ceny vykonávať bežnú údržb:J prevádzl<.ova ného APV, t.j. odstraňo11·ať všetky odchýlky APV od špecifikácie
zadanej objednávateľom alebo popísaných činností v používateľskej dokumentácii. Doba na odstránenie reklamovaný ch chýb
v APV je najviac 14 dní od nahlásenia objedr1ávateľom.

4.4.
4.5.
4.6.
4. 7.

4.8.

Posúdiť a po dohode zmluvných strá11 realizovať ďalšie pripomienky

a

požiadavky, ktoré vyplynú

z prevádzky a z praktického

používania predmet11ého APV.
Priebežne a v dohodnt1tých termínoch do doby platnosti poskytovania služieb STP zasielať objednávateľovi bezplatne nové verzie
predmetnéh o APV a všetky zmeny dokumentácie s tým súvisiace a prerokúvať s nim prípadné pripomienky a reklamácie.
Umožniť užívateľom APV registráciu na portáli !VeS K-0šice (www.ives.sk ) s cieľom využívania služieb poskytovaný ch
zhotovite ľom prostredníct vom tohto portálu.
Nadštandard né služby STP (metodicko-konzultačn é školenia u používateľa, asistenčná technická pomoc, konverzie, ... ) na
základe požiadavky objednávateľa poskyto vať za úhradu podra platného cenníka /VeS resp. prostredníct vom služieb seNisných
partnerov !VeS, ktorých kontaktné údaje budú z verejňo vané ria portáli f VeS v časti „SeNisní partneri".
Poskytovať používateľom APV !VeS 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 čísiel je uvedený na portáli !VeS).

-

5.1.
5.2.

Cl. V.
Povinnosti objednávate l'a
Objednávateľ je povinný predmet zmluvy prevziať a uhradiť dohodnL1tú cenu za dielo (podľa článku III. bod 3.1 a 3.2).
Objednávateľ je povinný dodržiava ť Z ásady a licenčné podmienky legálneho používania SW produktov /VeS uvedené v prílohe č.
2 tejto zmluvy.

-

Cl. Vl.
Záruky

6.1.

Zhotoviteľ počas

•
•
•
•

platnosti zmluvy sa zaväzuje:
garar1tovať funkčnosť 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,
zabezpečiť, aby zasielané nové verzie APV vykonávali v dobe odovzdania správne všetky funkcie popísané v dokumentác ii,
informovať objednávateľa o stave dodaného APV a prípadných zistených závažných chybách.

-Cl. VJI.
7. 1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.
7.6.

7. 7.

Platnost: zmena, zrušenie zmluvy
Zrnluva sa uzatvára na dobu neurčitú, nadobúda plat11osť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa platných predpisov.
Objednávateľ uhradením dohodnutej ceny za dielo získava (Jd zhotoviteľa právo na využívanie služieb STP pre APV uvedené
v Čl. II. bodu 2. 1. zmluvy. Dátum obnovy s!i1žieb STP je dohodnutý ku dňu 31.01 . v bežnom roku a platí aj pre prípadné
d'afšie nákupy APV /VeS.
Upiynutim doby poskytovania služieb STP (spravidía po 12 rnes1acoch) je mo7né ŕieto služby obnoviŕ' na dalších 12 mesiacov.
Prejavom vôle objednávateľa, aby zhotovite ľ pokračoval v d'a!šom ,ooskytovani služieb STP bude uhradenie zálohovej faktúry vo
výške 30% z aktuálnej cenníkovej ceny prí,')lušného ÁPV /VeS. ktorú k dátumu obnovenia siužieb STP zašle zhotoviteľ
objednávateľovi. Po úhrade zálohovej faktúry vystaví zhotovit&ľ f)re objednávateľa faktúru v zákonnej lehote.
Na základe úhrady poplatku za služby STP pre aktualizovar1ý zoznam APV !VeS (čiastočná úhrada) bude uzavretá nová zmluva.
ktorá nové skutočnosti zohľadr1í.
Ak objednávate /' neuhradí zaslanú zálohovú faktúru v lehote jej splat11osti, nasledujúcim kalendárnym dňom dôjde k zrušeniu
platnosti a účinnosti zmluvy.
K zrušeniu zmluvy dôjde aj písomným oznámením objednávateľa k stanoveném u termínu. V takomto prípade objednávateľ nemá
právo na vrátenie prípadnej alikvotnej čiastky ceny diela za predmet zmluvy.
Zhotoviteľ môže vypovedať zmluvu:
•
s jednomesačnou výpovednou lehotou v prípade porušenia povinností objednávateľa uvedených v bode 5.2. tejto zmluvy,
•
so 6 mesačnou výpovednou lehotou bez uvedenia dôvodu.

Čl. VIII.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.

Všeobecné a záverečné ustanovenia
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 - Cenová kalkulácia a zoznam používaného APV !VeS a príloha č. 2 Zásady a licenčné podmienky legálneho používania SV~1 produldov /VeS.
Zmeny, doplnky k tejto zmluve, okren1 prípadO'.l uvedených v Čl. VII. bod 7.5., musia byť vyhotovené písomne a podpísané
oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákor1om č.54612010 Z.z., ktorým sa dopÍňa zákon č. 4011964 Zb. Občiansky
'
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňajLí
niektoré zákony.
Zmluvné strany súhlasia so zverejnenín1 tejto zmluvy v plr1om rozsahu podľa platných predpisov.
Na túto zmluvu sa v prípadoch, ktoré nerieši, v plnom rozsahu vzťahuje Obchodný zákonník.
Zmluva je predložená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jedno1n obdrží každá zmluvná strana.

V Krásne nad Kysucou 8.1.2014.

MATERSKÁ ŠKOIA
Lesnícka 1370

023 02 -~_!,ásn.J np~Kysuc~,ľ

(!J/lv! wv 1<---1rcv

Anna Šarláková
riaditeľka MŠ

/{/l.,-1/1,_r~~

•

Ing. Stanislav Blaško
riaditeľ !VeS

2

