ZMLUVA
o poskytovaní služieb
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších predpisov medzi:
Číslo zmluvy Objednávateľa: ZL-2014-017
Číslo zmluvy Poskytovateľa: 70260034

DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
45 736 359
202 334 5962
Ing. Adrián Belánik, výkonný riaditeľ

na jednej strane, označovaná tiež ako „DEUS“ alebo „Objednávateľ ”

PosAm, spol. s r.o.
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:

Odborárska 21, 831 02 Bratislava
31 365 078
2020315440
SK 2020315440
v obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo:
6342/B
Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s. Bratislava
Číslo účtu:
2621 340 170/1100
Zastúpený:
Ing. Marian Marek, generálny riaditeľ
Ing. Miroslav Bielčik, finančný riaditeľ

na druhej strane, označovaná tiež ako „PosAm” alebo „Poskytovateľ”.
Objednávateľ a Poskytovateľ budú označovaní tiež ako „Strany” alebo „Zmluvné strany”.

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o poskytovaní služieb za nasledujúcich
podmienok:

1

Článok 1
Účel Zmluvy
1. Touto Zmluvou sa vymedzujú vzťahy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom pre potreby
úspešnej migrácie SW infraštruktúry do dátového centra DCOM.
2. Výber Poskytovateľa bol uskutočnený v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok 2
Predmet Zmluvy
1.

2.

Za podmienok uvedených v tejto Zmluve sa PosAm zaväzuje poskytovať DEUSu služby podľa
špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len služby) a v čase podľa Harmonogramu
realizácie deklarovaného v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
DEUS sa zaväzuje poskytnúť PosAmu potrebnú súčinnosť v zmysle tejto Zmluvy a zaplatiť mu za
poskytnuté služby odplatu.

Článok 3
Miesto plnenia
1.

Všetky služby podľa tejto Zmluvy budú poskytované:
- v sídle Objednávateľa
- vzdialeným prístupom v Dátovom centre obcí a miest (DCOM).
- vo vlastných priestoroch Poskytovateľa

Článok 4
Cena služieb a platobné podmienky
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi za riadne poskytnuté služby podľa tejto Zmluvy
odplatu spolu vo výške 990,- EUR bez DPH (1.188,- EUR s DPH).
Odplata uvedená v bode 1. je súčtom cien za všetky čiastkové plnenia poskytnutých služieb
podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy.
Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu za poskytované Služby na základe vystavenej faktúry po
prevzatí prác formou Preberacieho protokolu.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom znení, a to najmä:
 obchodné meno Poskytovateľa,
 IČO a IČ DPH resp. DIČ Poskytovateľa,
 obchodné meno Objednávateľa,
 číslo zmluvy Objednávateľa,
 číslo objednávky Objednávateľa
 preberací protokol s popisom vykonaných služieb
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od dňa jej doručenia Objednávateľovi.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky zákonné náležitosti, je Objednávateľ oprávnený
vrátiť ju Poskytovateľovi na opravu s uvedením konkrétnych vytýkaných skutočností. V takom
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7.

prípade sa skončí plynutie lehoty splatnosti vrátenej faktúry a nová 30 dňová lehota splatnosti
začína plynúť dňom doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi.
Platobná povinnosť Objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď príslušná platba bude
pripísaná na bankový účet Poskytovateľa.

Článok 5
Platnosť a účinnosť Zmluvy
1.
2.
3.

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluva je účinná a platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
Zmluva môže byť ukončená:
a) vzájomnou dohodou Zmluvných strán,
b) odstúpením od Zmluvy v prípadoch stanovených v tejto Zmluve,
c) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany bez udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou
lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej
výpovede druhej zmluvnej strane.

Článok 6
Súčinnosť
1.
2.

3.

Účelom súčinnosti zmluvných strán je úspešná realizácia všetkých špecifikovaných služieb.
Objednávateľ sprístupní pracovníkom Poskytovateľa, resp. jeho zmluvným partnerom najmä:
a) počítače Objednávateľa pre potreby migrácie systémov, aplikácii a používateľských
údajov,
b) prevádzkové priestory Objednávateľa pre potreby inštalácie zariadení výpočtovej
techniky.
Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne všetku nevyhnutnú súčinnosť pre úspešné:
a) nainštalovanie a zapojenie počítačov a multifunkčných tlačiarní,
b) premigrovanie údajov potrebných pre plnohodnotnú prevádzku infraštruktúry v DCOM,

Článok 7
Odstúpenie od Zmluvy
1.
2.
3.

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak si Poskytovateľ napriek
upozorneniu, opakovane a hrubým spôsobom neplní svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy,
Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy, ak Objednávateľ opakovane aj napriek písomnému
upozorneniu porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy.
Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
druhej Zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy ako aj jeho právne účinky sa riadia
ustanoveniami § 344 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov.
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Článok 8
Záverečné ustanovenia
1.

2.
3.
4.

5.

Táto Zmluva a vzťahy vzniknuté na základe tejto Zmluvy sa riadia ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
Zmluvu je možné meniť len na základe dohody oboch Zmluvných strán uzavretej písomnou
formou.
Zmluva sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.
Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy :
a) Príloha č. 1 – Špecifikácia poskytovaných služieb
b) Príloha č. 2 – Harmonogram realizácie
Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je vážna a slobodná, a prejavy
vôle obidvoch Zmluvných strán sú dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu Zmluvných strán
s celým obsahom tejto Zmluvy ju obidve Zmluvné strany podpisujú.

Poskytovateľ:

Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 22.12.2014

V Bratislave, dňa 22.12.2014

_______________________________
Ing. Adrián Belánik
výkonný riaditeľ
DataCentrum elektronizácie
územnej samosprávy Slovenska (DEUS)

_____________________________
Ing. Marián Marek
generálny riaditeľ

_____________________________
Ing. Miroslav Bielčik
finančný riaditeľ
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Príloha č. 1
Špecifikácia poskytovaných služieb

1. Inštalácia PC . . . . . 14 ks
- Vytvorenie potrebných záloh
- Inštalácia OS Windows 8.1
- Setup Windows podľa parametrov pre IS DCOM
- Aplikácie :
o MS Windows
o Symantec OPP
o VPN klient FortiNet
o Adobe Acrobat
o Java 6.x
- MS Outlook klient – aktivácia a setup
- Migrácia MX záznamu od súčasného ISP
- Migrácia mail archívu (PST súbor)
2. Inštalácia serverovskej infraštruktúry a prístupov
- MS Exchange tenant
- Virtuálny server pre ekonomiku
- Vytvorenie prístupov pre používateľov
- Vytvorenie mailových schránok
3. Komunikácia v LAN
- Pripojenie PC/NB do LAN
- Reinštalácia Finnet routra do Racku v suteréme
4. Inštalácia SW balíka pre ekonomiku . . . . . 2 licencie
- CoraGeo
o inštalácia virtuálneho servera
o inštalácia klientov
o migrácia údajov
5. Komunikačné prístupy
- do SPS portálu v PosAme
- do IS DCOM
o CRP
o ServiceDesk
6. Konfigurácia SOFOS
- FW na internet, router , konfigurácia, DHCP
7. Finálne testy, protokol
8. Prevádzka
- Zabezpečenie plynulej každodennej prevádzky
o starostlivosť o koncové body
- Dokumentácia
1

Príloha č. 2
Harmonogram realizácie

P.č. Činnosť
1
2
3
4
5

6
7
8
9

Pracovné dni

počet
hod.

Príprava používateľských účtov, prístupov a roli
Vytvotŕenie serverovskej infraštruktúry - tenant
Vytvorenie virtuálneho servera pre ekonomiku
Inštalácia PC
Inštalácia aplikačného SW
- Ekonomický systém CoraGeo
- Mailový systém, migrácia MX
Reinštalácia LAN prvkov
Konfigurácia FW a SOFOS
Testovanie a Dokumentácia
Projektové riadenie
Celkový časová náročnosť:

Pozn. Pracovný deň 1 pre začatie prác je prvým dňom po podpísaní Zmluvy o poskytovaní služieb.
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1
4
4
4
80
24
4
4
4
6
10
144
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