
Zmluva
o poskytovaní služieb v oblasti infomačných a komunikačných technológii

číslo zmluvy u objednávateľa..
číslo zmluvy u poskytovateľa:

Objednávatel':
Obec Rudňany
Sídlo:
V zastúpení:
Pre styk vo veci:
Tel.; fax,
/ČO..
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu - IBAN:

(ďalej len „objednávater`)

Poskytovatel':
Ives, organizácia
Sídlo:
V zastúpení:
Pre styk vo veci:
Tel.; fax:
/ČO..
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu -IBAN:

(ďalej len „poskytovateľ`)

M  7/2018

053 23 Rudňany, Rudňany 234
Miroslav Blišťan, starosta

053/4499102, 313, 053/4499102
00329533

VÚB Banka
SK03 0200 0000 0000 24120592

preinformo4:ti,ksuKVoe#%eäss.Par%%dy2o

lng. Stanislav Blaško - riaditeľ
lrig. Judita Havasiová -vedúca ekonomického oddelenia
055fl20 33 11, 055fl20 33 99
00 1 62 957
SK2020762480
Štäína pokladnica
SK57 8180 0000 0070 00174387

sa v zmysle § 262 ods. 1  a 2 0bchodného zákonníka .y  zn?n.Í ľeskorš.ícP. p,pqp.i§ov do_P.p!_I!uT? uzavretí tejto zmluvy-ó poskriovaňí služieb v oblasti infomačných a komunikačných technológií  (ďalej len ,zmluva"):

Preambula

poskytovateľ je  prispevkovou  organizáciou  Ministersťa.. vnútra  SIPvens.ke!  PPU.bliky  (ťalej_ I,e_P_ „Ly_y_ .S_F_:)Ľ„ r!„O_P_j:
záiiáäiňíňi;óšiúníri.je.reaiizáciaúi6hpodporuúúcich_upieffiovanipinfomešných..akoTu.nika.ČFýcľ_t.e_.chg_o_I_Ľgi!.(jd2!a!e_j
ió;--;,i-KÍ")  úo  verejnéj  správe  (d'aiej  lén  ;,VS"j.  _K hlaÝnýT  PrpdTĽfo_m_  č.ipngsti .Poskf tvpfer.€  P€!Ť  \Plgj__.__ý.9É±b_3:
i-;ó;äóiä ' a prevád:zká  ribranýóh  a-pijkácií  IS-VS  v pôsóbnosti  h!V.SP._ _V rárľci..pre.dmefu.. činnost.i  J!P,.PqaTi_3_Š±:i_g-óéÉjnená. svoj  ekonoňiický-poteňciái  využívať  aj . mimp  rez.ori  My SR  n.ajm.ä .y ŠP.ecia.I.i.Z?y?P3!..š_tš!T.3J!_SP.ĽÉ±V_e.,
-Š;;dsbÁvea.vneziskovorňšeidore.Preámetomtófto_zmluvyjeppslg4q.vani9.SI!,ž9e_9^k.a.PliŤaFnÉmu_P_P_g_raT:y_é_T_u±
-Úóä;éniu (d'aiej ien APV)  Manažment konania o-p_!esty.pkoch. (geiej  ie?...„MAKoP"),  ľtoré ,bc)io prvotne vytvorené

; poskyto;ateľä pre potľebý MV SR, a následne ponúknuté pre ďalšie využitie vo verejnej správe.

Č/. '.
Predmst zmlgľy

i.     Predmetom tejto zmluvy je právo objednávateľa použivať aktuálne verzie eplikačnÉhp progrpn]ovfho.yba.yen.ia
pre evidenciu-priestupkóv (ďalej len J\PV MAKOP") v súlaqe sp zása.de.mi .a licepčpými. p.odmieľkami„Iegálnpho•používania   SW  prúuktoJ   ivés   (Priioha  č.   2  tefto  zn?Iuvy_)   a  z.áv.äz_oŤ. poskytpyeteľa   r?eli.z.ovať.^v.z.r!!yĽe.
'špecifikované    siužby    vzmysle    ČI.    II.tejto    zmluvy,    kíoré    podmieňuúú    prevádzku    aúdržbu    IS MAKOP

pre objednávateľa.
2.    -Objednávateľ  sa  zaväzuje  zaplatiť  poskytovateľovi  za  poskyto_va_re  sl.yžpy .ft ls MAKOP  dohodnutú  odplatu

pódľa zmluvných podmienok dohodnuých v ČI.111. tefto zmluvy a Prilohe č.1 tejto zmluvy.

čl. lI-
Rozsah Doskvtovaných služieb

1.     Poskytovanie služieb k ls MAKOp zahŕňa nasledovné práce a činnosti:



1.1.  _Po_skytovanie  ročnej  podpory  na  APV MAKOP  v rozsahu  služieb  šlandardnej  technickej  podpory,  ktoré
zahŕňajú,
-        údržbu   a rozvoj  APV MAKOP  pri  zmene  vecne  príslušných  všeobecne  záväzných  právnych  piedpisov

a metodických úprav, resp. na základe podnetov používateľov (software update a upgrade),
-       technologický (technický, systémový a aplikačný) hotline pre používateľov ls MAKOP (pioduct support).
1.2. Zabezpečenie prevádzky IS MAKOP na centrálnej úrcNni a s tým súvisiace činnosti najmä:
-       poskytnutie  HW  a sw  infraštniktúry  poskytovateľa  na  prevádzku  ls  a sprístupnenie  IS  objednávateľovi

prostredníctvom siete intemet,
-       vytvorenie dátcNého úložiska pre ls, jeho zálohovanie a archivácia,
-       vytvorenie    dostatočných    sieťových    kapacít    na    strane    poskytovateľa    pre    kvalitný    prenos    dát

medzi poskytovateľom a objednávateľom,
-       real.izáciu   bezpečnostných   opatrení   na   strane   poskytovaleľa   (zriadenie   prístupových   práv   a kontrola

používania klientswch ceriifikátov).

čl.  llI-
C±±na__aDlatobnépodmienkv

1.     Cena   za   poskytované    služby   kls MAKOP   je    stanovená    na   základe   dohody   medzi   poskytovateľom
a objednávateľom  vsúlade  so  zákonom  Č.18/1996Z.z.   o cenách  v znení  neskorších  predpisov  vo     výške
58 € bez DPH. K cene sa pripočíta DPH podľa platných predpisov.

2.     Cena  podľa  ČI.111.  bod  1  tejto zmluvy  zahŕňa  všetky  náklady  poskytovateľa  spojené  s plnením  piedmetu  tejto
zmluvy špecifikovaného v čl.11. tejto zmluvy na príslušný kalendámy rok.

3.      Cenu  podľa  ČI.111.  bod  1   tejto  zmluvy  objednávateľ  zaplatí  poskytovateľovi  vjednej  splátke  na  základe  ním
vystavenej faktú ry.

4.     Objednávafeľ zaplatĺ  cenu  podľa  čl.  111.  bod  1  tejto  zmluvy  do  30  piacovných  dní  odo  dňa  doničenia  faktúry
objednávateľovi.    Dňom   uhradenia   sa   pritom   rozumie   deň   pripísania   finančných   prostriedkov   na   účet
poskytovateľa.

5.      Faktúra podľa ČI. 111. bod 3 tefto zmluvy musí mať všetky náležitosti stanovené prislušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi. V pripade,  že faktúra nebude obsahcNať predpísané náležitosti,  resp.  budú v nej  uvedené
nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený faktúru pn5d  jej splatnosťou vrátiť poskytovateľovi na
opravu  alebo  doplnenie.  Odo  dňa  doručenia  opravenej  alebo  novej  faktúry    plynie  ncNá  30  dňová  lehsta
splstnosti od jej doručenia objednávateľovi.

čl. lv.
Doba platnosti zmluvv

1.     Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2018 a nadobúda platnost' dňom podpisu tejto zmluvy oboma
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa plamých predpisov.

2.     Túto zmluvu možno meM písomným dodatkom podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
3.     Klorákoľvek zmluvná strana môže  bez uvedenia dôvodu písomne vypovedať túto zmluvu. VýpcNedná doba je

dvojmesačná  a  začne  plynút'  pNým  dňom  kalendámeho  mesiaca  nasleduúúceho  po  mesiaci,  v ktorom  bola
výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. Túto zmluvu možno kedykoľvek zrušiť písomnou dohodou zmluvných
strán.

4.     Ukončením účinnosti zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných stián vyplývajúce
z tejto  zmluvy  s výnimkou  neuhradených  záväzkov  zmluvných  strán  podľa  ČI.111.  tejto  zmluvy,  viažucich  sa
k predmetu tejto zmluvy.

čl. V.
Poveren.ie na sDracovanie osobnÝch údajov

1.     Podľa  zákona  Č.122ňž013  Z.  z.  o  ochrane  osobných  údajov je  objednávateľ pievádzkovateľom  infomačného
systému  MAKOP,  ktoý  povemje  poskytovateľa  odo dňa  účinnosti tejto  zmluvy  na  dobu jej  plaifnosti  ako tzv.
sprostredkovateľa  spracovaním  osobných  údajov.  Objednávateľ  vyhlasuje,  že  pri  výbere  sprostredkovateľa
postupoval  s  ohľadom  na jeho  odbomú,  technickú,  organizačnú  a  personálnu  spôsobilosť  a jeho  schopnosť
zaruč-ff bezpečnosť spracúvaných osobných údajov opaitreniami predpísanými v § 19 ods. 1 tohto zákona.

2.     Účelom  spracúvania  osobných  údajov  v  IS  MAKOP je  manažment  konania  o  priestupkoch  podľa  zákona  č.
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predp.isov.

3.     Predmetný   infomačný   systém   obsahuje   osobné   údaje   o   dotknuých   f)rzických   osobách   -   páchateľoch
priestupkov: titul,  meno,  priezvisko,  rodné Číslo alebo dátum  narodenia,  ak páchateľ nemá  rodné Číslo,  adresa,
štátna prislušnosť, údaj o doklade totožnosti.

4.     S  infomačným  systémom  MAKOP  budú  u  poskytovateľa  pracovať  iba  oprávnené  osoby  poskytcNateľa  s
úlohami:

a) zabezpečenie prevádzky a správa IS MAKOP (zálohovanie a správa prístupových práv správcu aplikácie
objednávateľa),

b) spracovanie osobných údajov v IS MAKOP v mene objednávateľa.
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čl. VI.
Práva a Dovinnosti zmluvnÝch strán

1.     Poskytovateľ  sa  zaväzuje  zabezpečiť  nepretržitú  prevádzku  IS MAKO_P  prp_ppjednávateľa  na  základe  tejto
zmluvy, t. j. zabezpečiť prístup zamestnancov objednávateľa k predmetnÉmu .A.PV..

2.     Poskýtováteľ  je  -opráJnený   obmedziť   alebo   pozastaviť   pc)skytqvanip   služie9,_  pokiaľ  .je   ich   ppskytovapie.
znerňožnené ž dô;odov májúc.ich pôvod v Činnosti tretích osôb, alebo zásahu vyššej _moe! (nap.r. .ppži.ar., povodeň
apod.),    alebo   z dôvodu    poruchy    na   zariadení    iných    dodŤvat_eľov    (.na.pr...  výpadky   elekírickej    energie,
telekomunikačného spojenia atď.), ak týmto udalostiam nešlo objektívne zabránit'.

3.      Poskytovateľ je oprá-vn-ený prerušiť poskytovanie služieb na nevyhnutne dlhé obdobie,  pokiaľ je toto prerušenie
nutné z dôvodu údľžby alebo opráv zariadení.

4.     Poskytovateľ  sa  za;äzuje  vopred  infomovať  objednávateľa  o skutočnostiaph  zr!err!pž.ňujúci.ch  .pc!skyto.van!e
siužiéb,  pokiaľ sú  mu tieto skutočnosti vopred známe tak,  aby moí!ol objedn±va.teľ prijp.ť revypr:yt.nÉ ?patrenip.
Uvedená   povinnosť     sa  týka   najmä   plánovaných   opráv  a údržpy,   prprušen.ie  _dod.ávky  elpkí.riekQj.  ?ne.ľ?ie,.
rekonštruŔcie  inžinierskych-sietí  a pod.  Upozomenie  bude zaslané  na eleklronickú  adresu  objednávateľa,  ktorú
poskytne objednávateľ po podpise tejto zmluvy.

5.    -PosŔytovatéľ  zároveň -garantuje  minimálnu  dostupnosť  IS MAKOP  na  99,00   %  v pracovných  dňoch  v čase
od 8.00 hod. do 16.00 hod..

6.     Poskytovateľ  sa  zaväzuje   nakladať  s infomáciami   objednávetpľp  evic!ovanými  v l.S MAKOP,   plne  v súlade
s ustanoveniami zákona č. 122ň2013 Z. z. o ochrane osobných údajcN v platnom znení.

7.     Objednávaĺeľ je  povinný  zabezpečiť  preukázateľné  poučenie  svojich  zames9.gpcgvL ktorým  .umožní  príst.up
k údajom IS MAKOP o právach a povinnostiach  ustanovených v zákone č.122h2013 Z.  z.  o ochrane osobných
údajov v platnom znení a o zodpwednosti za ich porušenie.

8.     obiednáJateľ  je  povinný  zabezpečiť  pracovné  stanice  svojich  zamestn_encpy  p.ýsfťpuúúe.icp  ku_.Is n!A.KO.P.
aŔuálnym sorivérom na kontrolu prítomnosti vírusov, spamu, pripadne iného škodliyého softvé.ru. _Ob!ednáva.!e.ľ
je  tiež-povinný  nainstalovať  klientsky  certifikát  poslqmuv  poskytovatpFon]  na.  tie  praTvn.é  .Stanice..y.oji.ch.
zamestnancov,  ktorým  bol  zriadený  pristup  do  IS MAKOP  a  zabezpečiľ tak,  aby  nemohol  byť zneužitý  inými
osobami.

9.     Infomácie  zaznamenané  v ls MAKOP  a   uložené   u poskytovateľa  sú   po  celú  dobu   poskytovania  služieb
poskytovateľom   majetkom   objednávsteľa.   Objednávateľ  je  oprávrmý  kedyko_Neľ.  p.íspmne_  poži?flqĽ_.9.i_Ch_
vydanie a poskytovateľ ich musí vydať. Spôsob a temín vydania dáĺ evidovaných objednávateľom v IS MAKOP
dohodne objednávaleľ s poskytovateľom.

10.   Poskytova±eľ  umožní   používaleľom   IS MAKOP   registráciu   na   poriáli   Ives Košice   (www.ives.sk)   s   cieľom
využívania služieb poskytovaných prostTedníctvom tohto portálu.

11.   Posk)novateľ je povinný nadstandardné služby  STP (metodicko+<onzultačné školenia u  používateľa, _ gsisfenč_pá
technická  pomoc,  konverzie ,... )  na  základe  požiadavky  objednávateľa  poskytcNať za  úhradu  podľa  platného
cenníka poskytovateľa.

12.   Poskytovaiíeľ je  povinný  poskytovať  používateľom  IS MAKOP  telefonické  konzultácie  (hoHine)  v  pracoyný_cP
dňoch  v  čase  od  8.00  hod.  do  16.00  hod.  na  telefiónnom  Čísle  055/720 3311   (úplný  zoznam  kontaktných
telefónnych čísiel je uvedený na poriáli poskytovateľa).

čl. VII.
Záručné Dodmienkv

1.     Záručná doba kAPV MAKOp trvá počas platnosti tejto zmluvy.
2.     Poskytovateľ  garantuje  fiunkčnosť  dodanej  a  aktualizovaných  verzií  predmetného  APV  v súlade  s dodanou

(aktualizovanou) užívateľskou priručkou.
3.     Ak  objednávateľ  zistí  vady  v APV,  tieto  bez  zbytočného  odkladu  oznámi  na  kontaktnej  elektronickej  adrese

poskytovsteľa: makop@ives.vs. sk.
4.     Poskytcivaiíeľ je  povinný  reklamované  vady  APV  spôsobené  chybnou  funkciou  programu  odstrániť  najneskôr

do 48 hodín od ich nahlásenia, doba na odstránenie menej závažných chýb, ktoré nemajú dopad na hinkčnosť
APV je najviac 14  dní od nahlásenia objednávateľom.

čl. VIII.
Reklamácie a odstraňovanie r]orúch

1.     Objednávateľ je  povinný  oznámiť  poskytovaileľcNi  obmedzenia,  prerušenia  poskytovania  objednaných  služieb,
alebo iné závady na strane poskytovateľa okamžite po ich zistení.

2.     Poskytovaíeľ  sa  zaväzuje  odstránff  závady  na  svojej  strane,   pokiaľ  znemožňujú  objednávateľovi  využívať
objednané služby, do 48 hodín od doiučenia ich oznámenia poskytovateľovi, pokiaľ mu v tom nebránia objeklívne
pričiny.

3.     Náklady na odstránenie závad znáša poskytovateľ s výnimkou prípadov, keď závadu spôsobil objednávateľ sám,
alebo bola spôsobená poruchou na jeho koncovom zariadení.

4.     Poskytovateľ nezodpovedá  za  akékoľvek  škody  vyplývajúce  z prístupu  tretej  osoby  ku  koncovému  zariadeniu
objednávateľa, a ym aj k neverejným údajom spracovávaným u poskytovateľa.

5.     Poskytovateľ nezodpovedá  za  prerušenie  alebo  obmedzenie  poskytovania  služieb  v dôsledku  konania  tretích
osôb,  zásahu  vyššej  moci  alebo  z dôvodu  poruchy  na  zariadení  iných  dodávateľov  (napr.  výpadky  elekírickej
energie, telekomunikačného spojenia atď.).

3



čl. IX-
Záverečné ustanovenia

1.      Neo.dc!elit.eľr]ou _súČ.asťou tejto zm!uvy je  Priloha  Č.1  -Cenová  kalkulácia  a  Príloha  č.  2 -Zásady  a  licenčné
podmienky legálneho používania SW produktov Ives.

2.     Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení
n_eskoršíqT predpisov a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.

3.     Zmlyyné.strany  vyjadrujú  súhlas  s  touto  zmluvou,  ktorú  uzatvorili  na  základe  svojej  slobodnej  vôle,  svojimi
podpismi-

4_.     T_á.tp zmlyva sa po.vinne zvfrejňuje v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
5.     Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
6.     Zm_Iuvné. stran.y.súhlasia  so  zverejnením  tejto  zmluvy  v plnom  rozsahu  podľa  platných  všeobecne  záväzných

právnych predpisov.

V Košiciach, dňa 15.12.2017

IVES
Organjzácia pre infomatiku

vekeJ;n:Č|SärÉvy

`-:.:  išii:

Ing.  Stanislav Blaško
riaditeľ
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