
Zmluva o dielo 
č. p 05312005 

uzavretá na základe § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

Čl./. 
Zmluvné strany 

Zhotovíte/' : 
/VES, organizácia pre informatiku verejnej správy 
Adresa : 04118 Košice, čs. armády 20 
Zastúpený : Ing. Stanislavom Blaškom, riaditeľom 
Pre styk vo vecí: Ing. Jaroslav Zalacko, vedúci odboru prevádzky 
Tel. ; fax: 055/720 33 11; 0551720 33 99 
IČO : 00162 957 
/Č DPH: SK2020762480 

Bankové spojenie : $tátna pokladnica 
Číslo účtu : 700017438718180 

Objednávate/' : 
Obec Vojany, Obecný úrad 
Adresa : 076 72 Vojany 
Zastúpený : ŠTé.F8# e-uAJu 
Pre styk vo veci: čr 11 f!llt IT xo ti/J 

1 

Tel. , fax: 11.7~/f"J 9.7/.31; 
IČO: OO 332127 
IČOPH: 
Bankové spojenie : 
Číslo účtu: 
Registračný kl'úč: 

VÚB Velké Kapušany 
3024-62210200 
A141146828 

Čl. ll. 
Predmet zmluvy 

[02/ 
2005 

2. 1. Predmetom zmluvy je právo objednávate/a na používanie (licencia) aplikačného programového vybavenia 
vytvoreného v organizácii /VES (dalej len "APV /VES'') v súlade so zásadami a licenčnými podmienkami legálneho 
používania SW produktov /VES (príloha č.2), konkrétne na: 

APV /VES. typ licencie. číslo /ic. Počet inštalácií 
Matrika- MA TRI, SL, 0616 1 

2.2. Súčasťou predmetu plnenia zmluvy je záväzok zhotovitela poskytovať objednávateľovi ročnú podporu na predmetné 
APV /VES v rozsahu štandardných služieb technickej podpory k APV /VES (dalej len "STP") - product support 
a software updates, vymedzených v prílohe č.2 tejto zmluvy. 

2.3. Obsahom plnenia dodávky je inštalačná verzia predmetného APV /VES s používatel'skou dokumentaciou v 
elektronickej forme na diskete v počte 2 ks. 

Čl. 111. 
Cena diela a spôsob fakturácie 

3. 1. Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán. v súlade so zákonom NR SR č. 1811996 Z.z. o cenách 
a predstavuje sumu 749,70 Sk vrátane 19% DPH, ktorá vychádza z aktuálneho cenníka APV /VES na základe 
kalkulácie, uvedenej v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
V cene sú zahrnuté všetky náklady, súvisiace s plnením predmetu zmluvy t.j. 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 dalšie náklady, súvisiace s distribúciou nových verzií APV). 
3.2. Objednávateľ uhradí dohodnutú čiastku podla bodu 3.1 tejto zmluvy v jednej splátke najneskôr do 30 dní od 

prevzatia faktúry od zhotovitela. 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. 



/VES Košice-----------------~:-::--=----------------- Zmluva o dielo 
Čl. IV. 

Povinnosti zhotovitel'a 

4.1. Zhotovitel'je povinný udržiavat' 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 vykonáva(' bežnú údržbu prevádzkovaného APV, t.j. odstraňovať všetky odchýlky APV od 
špecifikácie zadanej objednávatelbm alebo popísaných činností v používateľskej dokumentácii. Doba na 
odstránenie reklamovaných chýb v APV je najviac 14 pracovných dní od nahfásenia objednávatelbm. 

4.3. Prispôsobovať APV legislatívnym zmenám najneskôr ku dňu ich platnosti v pripade, že tieto objednávate!' uplatnil 
aspoň 14 kalendárnych dní pred ich účinnost'ou. Pri zmenách väčšieho rozsahu (nové legislatívne predpisy) sa 
termín upresní po vzájomnej dohode zmluvných strán. 

4.4. Posúdiť a po dohode zmluvných strán realizova(' ďalšie pripomienky a požiadavky, ktoré vyplynú z prevádzky a z 
praktického používania predmetného APV. 

4.5. Priebežne a v dohodnutých termínoch do doby platnosti STP (článok VIl.) zasielať objednávatelbvi bezplatne nové 
verzie predmetného APV a všetky zmeny dokumentácie s tým súvisiace a prerokúva(' s nim prípadné pripomienky 
a reklamácie. 

Čl. v. 
Povinnosti objednávateľa 

5. 1. Objednávateľ je povinný po podpísaní zmluvy prevziať predmet zmluvy podľa obsahu plnenia dodávky (článok 
ff. bod 2.3.) a uhradiť dohodnutú cenu za dielo (podľa článku fif bod 3.1 a 3.2). 

5. 2. V prípade dohody zmluvných strán na termíne a rozsahu dodatkových prác a služieb resp. špecifických úprav nad 
rámec bežnej údržby APV sa objednávate/' zaväzuje po ich realizácii a prevzatí uhradiť zhotovitefbvi dohodnutú 
sumu (čl. Jlf. bod 3.3.). 

6. 1. Zhotovíte(' sa zaväzuje: 

Čl. Vl.' 
Záruky 

garantovať funkčnosť APV po dobu platnosti zmluvy, odstraňovať prípadné závady v odovzdanom APV, 
po odstránení zistených chýb a otestovaní funkčnosti upraveného APV zasielať používatefbm 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 prípadných zistených závažných chybách, 

6.2. Objednávate(' sa zaväzuje zabezpečit' u koncových používateľov APV IVES, aby dodržiavali zásady a licenčné 
podmienky legálneho používania SW produktov /VES (príloha č. 2). 

Čl. VIl. 
Záverečné ustanovenia 

7. 1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom 1.2.2005 . 
7.2. Objednávate(' uhradením dohodnutej ceny za dielo získava od organizácie /VES na dobu určitú aj právo na 

využívanie STP pre predmetné APV. Toto právo v súlade so zásadami a licenčnými podmienkami (príloha č.2) 
získava na obdobie 12 mesiacov. 

7.3. Po uplynutí doby platnosti STP je možné tieto služby obnoviť na ďalšie obdobie (spravidla ďalší rok). Poplatok za 
obnovenie služieb technickej podpory na ďalší rok tvorí 30% aktuálnej cenníkovej ceny predmetného APV v čase 
obnovenia. Zmluvne dohodnutý dátum obnovenia STP, ktorý platí aj pre prípadný každý ďalší nákup licencií 
APV /VES počas platnosti zmluvy, bol dohodnutý na deň 28.2.2006. 

7.4. Neoddelitef'nou súčast'ou tejto zmluvy je príloha č.1 - Cenová kalkulácia a príloha č.2 - Zásady a licenčné 
podmienky legálneho používania SW produktov IVE S. 

7.5. Na túto zmluvu sa v prípadoch, ktoré nerieši, v plnom rozsahu vzt'ahuje Obchodný zákonník. 
7.6. Akékolvek dodatočné ujednania vzťahujúce sa k tejto zmluve (vrátane rozšírenia zmluvy o prípadné ďalšie licencie 

APV IVES) musia byt' vyhotovené písomne a podpísané oboma zmluvnými stranami. 
7. 7. Zmluva je predložená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží každá zmluvná strana. 

V Košiciach, dňa 15.3.2005 

Ing. Stanislav Blaško 
riaditel' /VES 

IVES 
Organizácia pre info rmatiku 2 

verejnej ~právy 
0-41 U KOSICE 

Cs l. arm4d y ZO 
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