
Zmluva o dielo  

č. R_9010/2007 

uzavretá na základe § 536 a naši. Obchodného zákonníka 

Čl. I. 

Zmluvné strany  

 

Zhotovite ľ: 

IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy 

 

04118 Košice, Č$. armády 20 

Ing. Stanislavom Blaškom, riaditeľom 

Ing. Judita Havasiová, vedúca ekonomického odboru 

055/720 33 11, 055/720 33 99 

00162 957 

SK2020762480 

Štátna pokladnica 

7000174387/8180 

 

Objednávate ľ: 

Krajský školský úrad v Košiciach (ďalej KŠÚ) 
 

Adresa: 040 78 Košice, Komenského 52 
Zastúpený: doc. PaedDr. Jozefom Vookom, CSc, prednostom 

Pre styk vo veci: RNDr. Ditta Šugárová, informatík 

Tel., fax : 055/7245 123, 055/7245437 

IČO: 35557184 

DIČ: 2021767594 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

číslo účtu: 7000138845/8180 

 Čl. II. 

 Predmet zmluw  

2.1.        Predmetom zmluvy je právo objednávateľa na používanie aktuálnych verzii aplikačného programového vybavenia 

od organizácie IVES (APV ÍVES)  v súlade so zásadami a licenčnými podmienkami legálneho používania SW 

produktov IVES (príloha č.2) pre nasledovné APV IVES: 

APV IVES. typ licencie                                                                                                           Počet APV 
Integrovaný balík ekonomických úloh - IBEU, ML 1    
Personalistika a mzdy - PAM, ML 1 
Administratívny systém úradu pre Windows - WINASU, SL 1 
Registratúrne stredisko pre Windows - WINRS, SL 1 
Evidencia s ťažností a petícii - SAP, SL 1 
Sumarizácia ú čtovných výkazov - UCSumare, ML 1 
Poklad ňa - POKL, SL 1 

Toto právo je odvodené od licenčného oprávnenia a podmienené úhradou ročného poplatku za služby technickej 

podpory k predmetnému APV IVES. 

Adresa:  

Zastúpený:  

Pre styk vo veci: 

Tel.; fax: 

 IČO: 

 IČ DPH: 

Bankové spojenie č

Číslo účtu: 

IČ: 1/2007 



2.2.     Súčasťou predmetu plnenia zmluvy je záväzok zhotoviteľa poskytovať objednávateľovi ročnú podporu v rozsahu 

štandardných služieb technickej podpory (STP) k APV IVES - product support a software updates (vymedzených v 

prílohe č.2). 

Čl.III.                                                 

Cena diela a spôsob fakturácie  

3.1. Cena diela je stanovená   dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 

a predstavuje sumu 9 150,- Sk   bez DPH, ktorá vychádza z aktuálneho cenníka APV IVES na základe kalkulácie, 

uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. K cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov. 

V cene štandardných služieb technickej podpory sú zahrnuté všetky náklady na: 

• bežnú údržbu APV v súlade s legislatívou a s ňou spojená konzultačná činnosť, 

• ostatné priame a režijné náklady súvisiace so zabezpečovaním služieb technickej podpory (poštovné, 

telefón a ďalšie náklady, súvisiace s distribúciou nových verzií APV). 
 

3.2. Objednávateľ uhradí dohodnutú čiastku podľa bodu 3.1 tejto zmluvy v jednej splátke najneskôr do 30 dní od 

prevzatia faktúry od zhotoviteľa. V prípade omeškania platenia zhotoviteľ má právo požadovať úrok z omeškania vo 

výške 0,05% z celkovej ceny za každý začatý deň omeškania. 

3.3. Práce a služby nad rámec tejto zmluvy, musia byť dohodnuté v písomnom dodatku, resp. budú predmetom novej 

zmluvy. 

Čl. IV.                      

Povinnosti zhotovite ľa 

4.1. Zhotoviteľ je povinný udržiavať dielo optimalizované, funkčné v zmysle platnej legislatívy a upravovať ho v dôsledku 

legislatívnych zmien, pripomienok používateľov, ako aj zmien v oblasti informačných technológií. 

4.2. V rámci dohodnutej ceny vykonávať bežnú údržbu prevádzkovaného APV, t.j. odstraňovať všetky odchýlky APV od 

špecifikácie  zadanej objednávateľom  alebo  popísaných  činností  v používateľskej  dokumentácii.   Doba  na 

odstránenie reklamovaných chýb v APV je najviac 14 pracovných dní od nahlásenia objednávateľom. 

4.3. Prispôsobovať APV legislatívnym zmenám najneskôr ku dňu ich platnosti v prípade, že tieto objednávateľ uplatnil 

aspoň 14 kalendárnych dní pred ich účinnosťou. Pri zmenách väčšieho rozsahu (nové legislatívne predpisy) sa 

termín upresní po vzájomnej dohode zmluvných strán. 

4.4. Posúdiť a po dohode zmluvných strán realizovať ďalšie pripomienky a požiadavky, ktoré vyplynú z prevádzky a z 

praktického používania predmetného APV. 

4.5. Priebežne a v dohodnutých termínoch do doby platnosti tejto zmluvy (článok VII.) zasielať objednávateľovi 

bezplatne nové verzie predmetného APV a všetky zmeny dokumentácie s tým súvisiace, resp. po registrácii 

objednávateľa sprístupniť mu nové verzie APV a používateľskú dokumentáciu na portáli IVES (intemetovej adrese 

www.ives.sk) a prerokúvať s nimi prípadné pripomienky a reklamácie. 

4.6. Poskytovať objednávateľovi telefonické konzultácie (hot-line) v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod. do 16,00 hod. 

na telefónnom čísle 055/7203311 (úplný aktuálny zoznam kontaktných telefónnych čísel je uvedený na portáli 

IVES). 

Čl. V.                     

Povinností objednávate ľa 

5.1. Sumarizovať a vyhodnocovať požiadavky koncových používateľov na APV z rutinnej prevádzky a prerokúvať ich so 

zhotoviteľom pre možnosť uplatnenia zmien v predmetnom APV prostredníctvom riešiteľskej skupiny, ktorú za tým 

účelom zriaďuje gestor APV zo zástupcov prevádzkovateľov a používateľov APV. 
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5.2.       V prípade dohody zmluvných strán na tenníne a rozsahu dodatkových prác a služieb resp. Špecifických úprav 

nad rámec bežnej údržby APV sa objednávateľ zaväzuje po ich realizácii a prevzatí uhradiť zhotoviteľovi 

dohodnutú sumu (čl. III. bod 3.3.). 

ČL VI. 

Záruky  

6.1. Zhotoviteľ   sa zaväzuje: 

- garantovať funkčnosť APV po dobu platnosti zmluvy, odstraňovať prípadné závady v odovzdanom APV, 

- po odstránení prípadných chýb a otestovaní funkčností 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 dokumentácii, 

- informovať objednávateľa o stave dodaného APV a zistených závažných chybách, 

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť u používateľov, aby dodržiavali zásady a licenčné podmienky legálneho 

používania SW produktov IVES (príloha č.2), najmä aby: 

- nerobili v prevzatom programovom vybavení a používaných údajových základniach žiadne zmeny bez súhlasu 

        zhotoviteľa, 

- používali prevzaté APV len na zariadeniach, pre ktoré bolo vytvorené, 

- vyhotovovali kópie dodaného APV len pre svoje prevádzkové potreby, 

- neodovzdávali dodané APV, ani jeho časť (v pôvodnej alebo akejkoľvek inej upravenej podobe), jeho kópie ani 

      dokumentáciu k nemu tretím osobám. 

Čl.  VII. 

Záverečné ustanovenia  

 

7.1.    Táto zmluva sa uzatvára na dobu ur čitú, do 31.12.2007.  

7.2      Po uplynutí doby platnosti zmluvy je možné zmluvu predĺžiť na ďalší rok. V súlade so zásadami a licenčnými 

podmienkami legálneho používania SW produktov IVES poplatok za obnovenie služieb technickej podpory na ďalší 

rok tvorí 30% aktuálnej cenníkovej ceny predmetného APV v čase predĺženia zmluvy. 

7.3     Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 - Cenová kalkulácia a príloha Č.2 - Zásady a licenčné 

podmienky legálneho používania SW produktov IVES. 

7.4      Na túto zmluvu sa v prípadoch, ktoré nerieši, v plnom rozsahu vzťahuje Obchodný zákonník. 

7.5      Akékoľvek dodatočné ujednania vzťahujúce sa k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne a podpísané oboma 

zmluvnými stranami. 

7.6      Zmluva je predložená v 4 rovnopisoch, z ktorých 1  obdrží zhotoviteľ a 3 objednávateľ. 

7.7      Zmluva nadobúda platnosť dňom 1.1.2007. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


