
ADOX, S.r.o.

Zmluva o dielo c. ZoD0034

ZoD0034

uzatvorená podla ustanovení § 536 a nás!. Obchodného zákonníka C. 513/1991 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov (dalej aj ako "zmluva").

l. Zmluvné strany

1.1. Objednávatel: Stredná odborná škola strojnícka
Športová 1326, 024 O 1 Kysucké Nové Mesto

ICO: 17053722
DIC: 2020558155

V zastÚpení: Ing., Mgr. Ondrej Holiéncík - riaditel školy
(dalej aj ako "objednávatel''')

1.2. Zhotovitel: ADOX, s.r.o.
Budatínska 12, 851 06 Bratislava 5

ICO: 36755338
IC DPH: SK2022356622

Zapísaná v: Okresný sÚd Bratislava 1., oddiel Sro, vložka císlo 45170/B
V zastÚpení: Ing. Gustáv Kovács - konatel
(dalej aj ako "zhotovitel"')

";f' __ .~,

Objcdnávatel a zhotovitel spolocne dalej aj ako "zmluvné strany" a každý z nich dalej aj ako "zmluvná
strana".

II. Východiskové podklady

2.] Táto zmluva sa uzatvára v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka C. 513/1991
Zb. v znení neskorších zmicn a doplnkov a príslušných ustanovení zákona C. 610/2003 Z. z.
o elektronických komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov.

2.2 Táto zmluva sa uzatvára v súvislosti s realizáciou projektu "Škola budúcnosti - e-Iearning", ktorý je
spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho spolocenstva v rámci Operacného programu
"Vzdelávanie" prioritná os "l Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy" opatrenie: "I.I
Premena tradicnej školy na modernú".

III. Predmet zmluvy

3.1. Správa a administrácia riešenia:
- údržba jednotlivých rolí operacného systému a aplikácií (odstrai1ovanie vyskytnutých problémov
s hardvérom resp. softvérom, aktualizácie),
- pravidelná kontrola funkcnosti roli operacného systému a aplikácií (kontrola funkcnosti
jednotlivých komponentov riešenia).

3.2. Monitoring:
. - serverov riešenia (proaktívne sledovanie výkonnosti hardvéru ajeho doladovanie),

- všetkých aplikácií riešenia (proaktívne sledovanie výkonnosti softvéru ajeho doladovanie).
3.3. Bezpecnost:

- kontrola protokolov firewalIu (detekcia prienikovaidentifikácia škodlivého kódu),
.- implementácia nových pravidiel firewalIu (zvyšovanie efektivity pred možnými útokmi).

3.4. Používatelia:

- prevádzka systému dávkového spracovania pridávania používatelov portálu (zjednodušená správa
pre správcov portálu na školách).

3.5. Zálohovanie:

- zálohovanie hardvérovej infraštruktúry,
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- zálohovanie doménovej infraštruktÚry,
- zálohovanie e-Iearningového obsahu,
- zálohovanie databáz pOliálu.

3.6. Helpdesk:
- aktualizácia správcovského diskusného fóra,
- otázky a odpovede prostredníctvom e-mailu.

3.7. Analýza a návrh systému.

IV. Cena

ZoD0034

4.1 Cena za predmet zmluvy v rozsahu clánku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán
v súlade so zákonom c. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyh lášky v znení neskorších

predpisov.
4.2 Cena za predmet zmluvy bez DPH: 8636,60 €

DPH 19%: 1 640,95 €

Cena za predmet zmluvy s DPH: 10277,55 €
4.3 V cene za predmet zmluvy sÚ obsiahnuté všetky náklady sÚvisiace s jej plnením.
4.4 Cenu za predmet zmluvy je možné menit iba pri zmene sadzby DPH, prípadne za iných zákonom

stanovených podmienok. Úprava ceny musí byt uskutocnená výhradne formou písomného dodatku
k tejto zmluve.

V. Miesto plnenia zmluvy

5.] Miestom plnenia zmluvy je sídlo zhotovitela alebo miesto, na ktorom je umiestnený hardvér, na
ktorom sa prevádzkuje aplikácia e-Iearningový portál.

VI. Platobné podmienky

6.] Objednávatel sa zaväzuje zaplatit zhotovitelovi dohodnutÚ cenu za zhotovenie diela alebo jeho
casti a príslušnú DPH na základe faktúr, vystavených zhotovitel'om.

6.2 FaktÚry budú predkladané priebežne 1 krát mesacne k 15. dnu nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
6.3 Doba splatnosti faktÚr je 14 dnÍ. Každá faktÚra musí spÍnat všetky náležitosti § 71 ods. 2 zákona

C. 222/2004 Z.z. o DPH a jej povinnou prílohou je výkaz práce ktorý tvorí prílohu C. 2 tejto zmluvy.

VII. Povinnosti zmluvných strán

7.1 Zhotovitel je povinný:
nastavit systém na používanie žiakmi a ucitelmi objednávatela,
spravovat a udržiavat systém v permanentnej prevádzke,
kontrolovat funkcie rolí operacného systému, aplikácií, protokoly firewalu,
zabezpecit zálohovanie.

7.2 Objednávatel je povinný:
poskytnút zhotovitelovi potrebnú súcinnost,
poskytnút zhotovitel'ovi požadované údaje ak o ne zhotovitel požiada.

VIII. Záverecné ustanovenia

8. í Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešit formou ocíslovaných
písomných dodatkov, ktoré budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a tým sa stanÚ neoddelitelnou sÚcastou tejto zmluvy.
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8.2 Neoddelitelnou castou tejto zmluvy sú jej prílohy:
Príloha c. l: "Cenová špecifikácia predmetu zmluvy",
Príloha c. 2: "Pracovný výkaz",
Príloha C. 3: "Kumulatívny mesacný výkaz práce".

8.3 Pokial' nebolo v tejto zmluve ustanovené inak, zmluvné strany sa riadia právnymi predpismi
v zmysle Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.

8.4 Zhotovitel sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávanými
tovarmi kedykolvek pocas platnosti a úcinnosti Zmluvy a to oprávnenými osobami v zmysle clánku
]2 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí nenávratného financného príspevku
c. l ]0/2009/1.1 /OPV a poskytne im všetku potrebnú súcinnost.

8.5 Táto zmluva sa uzatvára na dobu urcitú - do 31. marca 20 ll.

8.6 Platnost a úcinnost nadobúda dnom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
8.7 Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, dve sú urcené pre zhotovitela a tri pre objednávatela.
8.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli dôkladne oboznámené, že nebola uzatvorená

v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a že na znak svojho súhlasu ju
prostredníctvom svoj ich zástupcov podpisujú.

V Bratislave dna 17.05.2010

zhotovitel

Ing. Gustáv Kovács
konatel

V Kysuckom Novom Meste dna ...1.~:.~~;....20 IO

SffiEDNÁ OD~tJRHA ŠKOlJ\ STAt\JNiCKA

Športová ulica i326 ®
024 01 KYSUCKÉ NOVÉ i'i.ESTO

o~dnávatel
Ing., Mgr. Ondrej Holiencík

riaditel školy
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Príloha c. l: Cenová špecifikácia predmetu zmluvy
,

Jednotková cena bez

Požadovaný pocet

Popis

DPH za clovekohodinuhodín

Programovanie webstránok, portálov a údržba IS

13,93 €620

Cena za celý predmet zákazky

bez DPH
8 636,60 €

DPH 19%

l 640,95 €

Cena za celý predmet zákazky s DPH
10277,55 €

-~...••. -'

Strana 4/6



ADOX, s.r.o.

Príloha c. 2: Pracovný výkaz

4f. * .~* • it
~

~ Ofmjjbtfl"\I\ll!I$ **mnÁVl\NiE -tt.

'*!If *.
Qper(t~~tprog!am~
Pt~g~mové ob~~~~i~_:~~_
l~ij}_mateJ': ~ __
l'i<1.~~~P!ojektu: _
Kód ITMS projektu:

PRACOVNÝ VÝKAZ C.

ZoD0034

'**:>It
*' '*

'* '*
'* '*

*'k*

~_~n.9---'!..priezviskg--'2.soby:
Funkcia:
___________________ u

Obdobie vykonávania

---~~-------~-----~-------+---~---------

----_...---.--<--_._------_.~-----------_. __._-----

----

Miesto

vykonávania
cinnosti

0,00

---------+---------------

---------+------------

--------------->--------------------

----_.~---_._.._-_._._-

--------~----------
--------+------------- -------------

Pocet

odpracovaných
hodín*

------------~_._--------

-:'_~-'.--------~--,-
I-~----~~-------"--------~------

I----------~----------

-j-------t --------------'- -------- ----- ..-- ----.-
--~ -- ------_._-----------

----I-----~-+-----~~-

------I-------------~-~-----------

-----

----

Spolu:1

Detailný popis cinností vykonávaných na základe zmluvy
o NFP a popis výsledkov vykonanej cinnosti

Dátum

I

!

r.c_

Dátum odovzdania: Dátum prevzatia:

Podpis osoby: Podpis štatutárneho orgánu prijímateJ'a:**

---'-----------T------~-----~----Právny vztah: I DD

Poznámka: Osobou sa rozumie zamestnanec v pracovnoprávnom vztahu (pracovný pomer, dohody) ako aj osoba pracujÚca na základe iných ako pracovnoprávnych vztahov, resp. osoba

praclUÚca pre dodávatela, ktor)' vykonáva cinnost pre prijímatela_

* Pocet hodín je IIvádzan)' pre 60 minÚtový interval.

*'" V prípade spJmonocnenia sa uvedia osoba splnomocnená štatutárnym orgánom na podpisovanie pracovných výkazov.
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Príloha C. 3: Kumulatívny mesacný výkaz práce

Jf..*>f*_~C e _~-1<-

~~----I---~---+--------- ----1----------

únia

ZoD0034

**** *
'* ** *

*'*' '*'

Programovanie webstránok,
ortálov a údržba IS

DD

_____·_~ +---~-I----I---~---nl--~--I------

Kumulatívny mesacný výkaz práce

1,00,

Pracovn
--'~~.'" ~...~
Pracovn
Pracovná pozícia
lraco~ná-pozícia ŠF EU 5

~~no a priezvisko osoby: i ,. '_

Prehl'adpracovných cinností:
-I~á cinn~~t' (mimo ŠF EÚ

Illácin-;lOst'-(inÍI~~F ,EÚ

i , {\:"JlI dU UUP'

-----

--~----__+_--__t----

-~----~-I--------._----

1= -
-E--------~-

----.-----. t-----r- ---~------j-------- -- _._- .-----

x=-=r=-=t------- -------______________ ..1- _

--~--+---~--~~---
~._----~--,-_._-_. __ •. -<-- •._-----

__+~ ~ n' , ~ _

____ J__~ ~_-~
---------'---

--------t------
---------j-----------f--------

--+-----1-------+-----+-----
..---+--- ---

f-----~r~-I----1----t---=-- -t----I __J_ ~
_______________ ---4 _

0,00

Y-~~!~sch~eosoby-njrcdkládajúcéJktim ulatívnymesacnýlitkaZpráce
Ako osoba predkladajúca kumulatívny mesacný výkaz práce cestne vyhlasujem, že všetky

':1Y..e.ct~r1éúdaje vo výkaze sú pravdivé, správne a úplné. _
Dá.1:l!!.l1__~.>.:Pl~er~~_,::,i]<.azl!J)láce:

Podpis:
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