
zmluva o dielo
č, R_02097/2008

uzavrctá na základe § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

čt. t.
zmluvné stranv

zhotoviteť:
lVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy
Adrcsa : 041 18 Košice, Čs. armády 20
Zastúpený:
Pre styk vo veci:
Tel.; fax :

lčo:
tč opu:
Bankové spojenie :

číslo účtu :

Objednávateť:
Základná škora s MŠ Bijacovce
Adrcsa:
Zastúpený :
Pre styk vo veci:
Tel.; fax:
tčo:
tč opu:
Bankové spojenie :

čísto účtu :

lng. Stanislav Blaško, iaditeť
lng. Judita Havasiová, vedúca ekonomického odboru
05ý720 33 11;05il720 33 99
00 162 957
sK2020762480
Štátna poktadnica
7000174387/81 80

05306 Bijacovce, Č. 5
PaedDr. Monika Petreková

053/4599100
37942697

@i9 UniCredit Bank, Levcča
]-Cli:476036i]111

d, n-
predmetzmluw

2.1. Predmetom zmluvy je právo objednávatela používať alduálne vezie aplikačného prognmového vybavenia vyfuoreného v
organizácii lVeS (ďalej len "APV lVeS") v súlade so zásadami a licenčnými podmienkami legálneho používania SW ptoduktov
lVeS (pilloha č.2), konketne na:

Apv tves. fup licencie. číslo lic. počet inštalácií
lntegrovaný balík ekonomických úloh pre Windows - WINIBEU, SL, 1295 1

2.2. Súčasťou predmetu plnenia zmluvy je závázok zhotovitefa posl<ytovať objednávatel'ovi ročnú podporu na prcdmetné APV lVeS
v rczsahu služieb štandardnej technickej podpory k APV lVeS (ďalej len "STP") - ptoduct support a software updates,
vymedzených v prílohe č.2 tejto zmluvy. Služby STP posl<ytuje zhotovitel objednávatel'ovi od účinnosti zmluvy po dátum obnovenia
služieb STP v nasledujúcom roku, kedy je možné tieto služby opátovne obnoviť v súlade s platnými zásadami a licenčnými
podmienkami.

2.3. V pipade ak predmetom zmluvy je pruotné nadobudnutie licenčného oprávnenia k APV lVeS, prcdmetom plnenia zmluvy je aj
poskytnutie registnčného kfúča, Iicenčnej diskety a inštalačného média s používateťskou dokumentáciou v elektronickej forme.

d. u.
cena diela a spósob fakturácie

3.1, Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán, vsúlade so zákonom NRSR č. 18/1996 Z,z, ocenách vznení neskoňích
predpisov a predstavuje sumu 2100,- Sk bez DPH, kton vychádza z aktuálneho cenníka APV lVeS na základe kalkulácie,
uvedenej v prílohe č,1 tejto zmluvy, K cene sa pipočíta DPH podía platných predpisov,
V cene sú zahmuté všetky náklady, súvisiace s plnením predmetu zmluvy po dobu 12 mesiacov t.j. náklady na:

. bežnú údžbu Apv v sú/ade s legislatívou a s ňou spojenú konzultačnú činnosť,

. ostatné pňame a režijné náklady súvisiace so zabezpečovaním služieb sTp (poštovné, telefón a ďal§e náklady,
súvisiace s distňbúciou nouých vezií APV).

3.2. Objednávateí uhradí dohodnutú čiastku podla bodu 3,1 tejto zmluvy v jednej splátke resp, viacerych splátkach (podía bodu 3,3) na
základe preddavkovej faktúry najneskór do 14 dní odo dňa jej vystavenia, Po úhrade prcddavkovej fal<túry vystaví zhotoviteí pre
objednávatela faktúru v zákonnej lehote,

3.3. Počas platnosti zmluvy má objednávateí právo na nadobudnutie licenčného oprávnenia aj pre každé ďalšie APV lVeS po uhndení
rcčného poplatku za služby STP vo uýške 30% aktuálnej ceny píslušného APV.

3.4. Poplatok za služby STP na každý dálší rok predstavuje 30% z aktuálnej ceny APV v čase ich obnovenia.

čt. tv.
p ovi n n osti zh otov i tel'a

4.1. Zhotovitel je povinný udžiavať dielo optimalizované, funkčné v zmysle platnej legislatívy a upnvovať ho v dósledku legislatívnych
zmien, pipomienok používateíov, ako aj zmien v oblasti informačných technológií.

4.2. Pispósobovať APV legislatívnym zmenám najneskór ku dňu ich platnosti (za predpokladu, že boli zverejnené aspoň 14
kalendámych dní pred ich účinnosťou) resp. ktermínu predkladania požadovaných výstupov zAPV (pň legislatívnych zmenách
váčšieho rozsahu).

4.3. V rámci dohodnutej ceny vykonávať bežnú údžbu prevádzkovaného APV, tj, odstnňovať všetl<y odchýll<y APV od špecifikácie- zadanej objednávateíom alebo popísaných činností v používateískej dokumentácii. Doba na odstránenie reklamovaných chýb
v APV je najviac 14 dní od nahlásenia objednávateťom.



/VeS Koštbe

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

zmluva o dielo

Posúdiť a po dohode zmluvných strán rcalizovať ďalšie pipomienky a požiadavky, ktore vyplynú z prevádzky a z praktického
používania predmetného APV.
Piebežne a v dohodnutych termínoch do doby platnosti poskytovania služieb STP zasielať objednávatelovi bezplatne nové verzie
predmetného APV a všetl<y zmeny dokumentácie s tym súvisiace a prcrckúvať s nim prípadné pňpomienky a reklamácie.
Umožniť užívateíom APV rcgistraciu na poftáli lVeS Košice (vvww.ives.sk) s cieťom využívania služieb poskytovaných zhotovitelom
p rostred ní cfu o m tohto p o ttá l u,
Nadštandardné služby STP (metodicko-konzultačné školenia u používateía, asistenčná technická pomoc, konvezie, ...) na
základe požiadavl<y objednávatela poskytovať za úhndu podťa platného cenníka /VeS resp. prostredníctvom služieb seruisných
partnerov lVeS, ktorých kontal<tné údaje budú zverejňované na poftáli lVeS v časťl,,Seryr.sní paftnei".
Poskytovať používatelom APV lVeS telefonické konzultácie (hot-line) vpracovných dňoch včase od 8,00 hod do 16.00 hod na
telefónnom čísle 055/7203311 (úplný zoznam kontaktných telefónnych čísielje uvedený na portáli lVeS).

čt.v.
p ovi n n o sti obi ed n áv atelá

Objednávatel je povinný predmet zmluvy prevziať a uhradiť dohodnutú cenu za dielo (podla článku lll. bod 3.1 a 3,2).
Objednávatel je povinný dodžiavať Zásady a licenčné podmienl<y legálneho používania SW produldov lVeS uvedené v prílohe č.
2 tejto zmluvy.

čt,vt.
Zárukv

Zhotoviteť počas platnosti zmluvy sa zavázuje:
- garantovaf funkčnosť APV po dobu platnosti zmluvy, odstraňovať prípadné závady v odovzdanom APV,
- po odstnnení zistených chýb a otestovaní funkčnosti upraveného APV zasielať používateíom nové vezie APV, s opisom

vykonaných zmien,
- zabezpečiť, aby zasielané nové vezie APV vykonávali v dobe odovzdania správne všetky funkcie popísané v dokumentácii,
- informovať objednávateía o stave dodaného APV a prípadných zistených závažných chybách.

čt.vtt.
Platnost'. zmena, zrušenie zmluw

Zmluva sa uzafuára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných sírán s účinnosťou od 01 .10.2008.
Objednávateí uhradením dohodnutej ceny za dielo získava od zhotoviteía právo na využívanie služieb STP pre APV uvedené
v Čt. tt. bodu 2,1. zmluvy, Dátum obnovy služieb STP je dohodnutý ku dňu 30.09. v bežnom roku a platí aj pre pfipadné d'atšie
nákupy APV lVeS.
Uplynutím doby poskytovania služieb STP (spravidla po 12 me§acoch) je možné tieío služby obnoviť na ďalších 12 mesiacov.
Prejavom vóle objednávateía, aby zhotovitel poknčoval v ďalšom poskytovaní služieb STP bude uhndenie preddavkovej faktúry
vo uýške 30% z aktuálnej cenníkovej ceny príslušného APV lVeS, ktoru k dátumu obnovenia služieb STP zašle zhotoviteť
objednávateíovi. Po úhnde prcddavkovejfaktúty vystaví zhotoviteí pre objednávateía faktúru v zákonnej lehote.
Na základe úhndy poplatku za služby STP prc aktualizovaný zoznam APV lVeS (čiastočná úhrada) bude uzavretá nová zmluva,
ktorá nové skutočnosti zohfadní.
Ak objednávateť neuhradí zaslanú preddavkovú faktúru v lehote jej splatnosti, nasledujúcim kalendámym dňom dójde k zrušeniu
platnosti a účinnosti zmluvy.
K zrušeniu zmluvy dójde aj písomným oznámením objednávatela k stanovenému termínu. V takomto prípade objednávateí nemá
právo na vrátenie prípadnej aliluotnej čiastky ceny diela za predmet zmluvy,
Zhotoviteť móže vypovedať zmluvu:
- s jednomesačnou vypovednou lehotou v prípade porušenia povinností objednávateía uvedených v bode 5.2. tejto zmluvy,
- so 6 mesačnou výpovednou lehotou bez uvedenia dóvodu.

d. vn.
všeobecné a záverečné ustanovenia

Neoddeliteťnou súčasťou tejto zmluvy je pfiloha č. 1 - Cenová kalkulácia a zoznam používaného APV lVeS a púloha č. 2 _ Zásady
a licenčné podmienl<y legálneho používania SW produktov lVeS.
Zmeny, doplnky k tejto zmluve, okrem prtpadov uvedených v Čt. Vtt. bod 7.5., musia byť vyhotovené písomne a podpísané oboma
zmluvnými stranami,
Na túto zmluvu sa v prípadoch, ktoré neieši, v plnom rczsahu vzťahuje Obchodný zákonník.
Zmluva je predložená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdží každá zmluvná stnna,
Táto zmluva zároveň ruší zmluvu č. R 2U5/ 2007 .

y,n}.;?.q9.y§:}.t9§: .4ňr 2?- .9. ?OO8 V Košiciach, dňa 17,09,2008

QrírK
lng. Stanislav Blaško

ňaditeí lves

základná škola
s materskgu §kolou
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