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Zmluva o vytvorení aplikácie na zverejňovanie objednávok a faktúr

pre Úrad vlády SR

uzavretá medzi

Objednávateľ: Správa zariadení Úradu vlády SR,Námestie slobody l, 813 70 Bratislava 1
IČO:00002895
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Bratislava
Číslo účtu: 7000060275/8180
V zastúpení: Ing. Martin Turčan, riaditeľ SZÚVSR

(ďalej len objednávateľ)

a

Dodávateľ: AgloServices s.r.o., Šustekova 51, 85104 Bratislava
IČO:44062443
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti: Okresný súd Bratislava l, oddelenie Sro, vložka
51529/B
Bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
Číslo účtu: 2621184374/1100
V zastúpení: Mgr. Michal Polan, konateľ spoločnosti
(ďalej len dodávateľ)

Čl. l. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je vytvorenie aplikácie na zverejňovanie objednávok a faktúr na
webových stránky Úradu vlády SR a jeho podriadených organizáciách. Podrobná
špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č.l.

Čl.II. Zmluvné podmienky

1. Dodávateľ spolu s objednávateľom zabezpečí potrebnú spoluprácu všetkých
subjektov zúčastnených na realizácii predmetu zmluvy podľa čl.I. tejto zmluvy.

2. V prípade, že zhotoviteľ nepovažuje zadanie a inštrukcie objednávateľa za dostatočné
presné a zrozumiteľné, je povinný upozorniť na to objednávateľa a v spolupráci s ním
zabezpečiť, aby zadanie a inštrukcie boli správne, zrozumiteľné a jednoznačné.

3. Pri zabezpečovaní tejto spolupráce je dodávateľ povinný postupovať s odbornou
starostlivosť ou.

4. Dodávateľ je povinný vykonať dohodnuté práce podľa pokynov objednávateľa a v
súlade s čl. l. tejto zmluvy.

5. Objednávateľ poskytne adekvátne hardvérové vybavenie potrebné na umiestnenie diela.
Dodávateľ vyšpecifikuje odporúčanú konfiguráciu tohto hardvérového vybavenia.

6. Dodávateľ sa zaväzuje odovzdať dielo, prvú beta verziu, na spripomienkovanie a
posúdenie objednávateľovi podľa obojstranne schváleného rozpisu trvania prác. Pod
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odovzdaním beta verzie diela sa rozumie vytvorenie diela na základe špecifikácie
predmetu a uvedenie do prevádzky na testovacie účely.

7. Dodávateľ je povinný chrániť záujmy objednávateľa súvisiace s dodaním predmetu
zmluvy.

ČL.III. Licenčná zmluva

1. Zmluvné strany týmto uzatvárajú licenčnú zmluvu v zmysle § 40 a nasl. zákona č. 618/2003
Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení
neskorších predpisov, ktorej predmetom je dielo, ktoré bude zhotovené na základe tejto
zmluvy.

2.1. Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi licenciu v neobmedzenom rozsahu, na dobu neurčitú,
bez možnosti jej odvolania a akonevýhradnú licenciu na použitie diela zhotoveného na
základe tejto zmluvy (ďalej ako "Licencia"). Poskytnutím Licencie udeľuje dodávateľ
objednávateľovi súhlas na použitie diela nasledovnými spôsobmi: (i) vyhotovenie
rozmnoženiny diela, (ii) spracovanie, preklad, zmeny a dokončenie diela, (iii) zaradenie
diela do súborného diela, (iv.) verejné vystavenie diela, (v.) verejné vykonanie diela, (vi.)
verejný prenos diela a (vii.) každé iné použitie diela, ktoré vyplýva z jeho povahy.

2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ udeľuje Licenciu bezodplatne, t.j. že dodávateľovi
nevznikne za poskytnutie Licencie nárok na žiadnu osobitnú odplatu okrem tej, ktorá mu
prislúcha v zmysle čl. IVbod 1 tejto zmluvy.

2.3. Dodávateľ vyhlasuje, že ako zamestnávateľ je oprávnený vykonávať všetky majetkové
práva k dielu v mene svojich zamestnancov ako autorov, ktorí sa na príprave diela budú
podieľať. Rovnaké vyhlásenie platí aj s ohľadom na prípadné diela subdodávateľov
dodávateľa.

2.4. Dodávateľ vyhlasuje, že udelenie Licencie vykonáva aj v mene svojich zamestnancov ako
autorov zamestnaneckého diela.

2.5. Dodávateľ nie je oprávnený udeliť tretej osobe Licenciu na akékoľvek použitie diela a ďalej
je povinný sám sa zdržať použitia diela spôsobom, na ktorý udelil Licenciu.

2.6. Objednávateľ je oprávnený poskytnúť tretím osobám sublicencíu, t.j. súhlas s tým, aby
tretie osoby použili dielo v rozsahu Licencie. Objednávateľ je ďalej oprávnený postúpiť
Licenciu zmluvou na tretie osoby s čím dodávateľ vopred vyslovuje súhlas a zaväzuje sa, že
takýto súhlas bude daný aj od prípadných subdodávateľov jednotlivých diel; pre tento
prípad dodávateľ ďalej vyhlasuje, že nevyžaduje, aby ho objednávateľ o postúpení Licencie
na tretie osoby a/alebo o osobe postupníka informoval. Rovnaké vyhlásenie platí aj
s ohľadom na prípadné diela subdodávateľov dodávateľa.

2.7. Ukončenie platnosti zmluvy nemá vplyv na platnosť licenčnej zmluvy a práva udelené
dodávateľom objednávateľovi podľa tohto článku tejto zmluvy trvajú naďalej.
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Čl. IV. Cena predmetu zmluvy

1. Celková cena za predmet zmluvy je maximálna a je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
v sume 1.200,- € (slovom: tisícdvesto eur). Dodávateľ nie je platcom DPH.

Čl. V. Platobné podmienky a fakturácia

1. Objednávateľ zaplatí dodávateľovi cenu za predmet zmluvyvdohodnutej výške na základe
faktúry dodávateľa.

2. Cena za predmet zmluvy bude zaplatená na základe účtovného dokladu, ktorý dodávateľ
môže vystaviť až po odovzdaní predmetu zmluvy a podpísaním preberacieho protokolu
zodpovedným pracovníkom objednávateľa.

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade, že faktúra bude
obsahovať nesprávne a neúplné údaj objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť
dodávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia na konto
určené dodávateľom.

4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr vzniká dodávateľovi nárok na úrok z
omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, v prípade omeškania
zaplatenia faktúry si dodávateľ nebude uplatňovať nárok na úrok z omeškania, ak
omeškanie bude spôsobené peňažným ústavom objednávateľa.

Čl. VI. Lehota realizácie

1. Dodávateľsa zaväzuje, že predmet plnenia vypracuje a dodá v plnom rozsahu a obsahu
podľa tejto zmluvy v lehotách.

2. a.) začiatok realizácie diela:
b.) beta verzia diela:
c.) dokončenie diela:

najneskôr do 2 pracovných dní od podpísania zmluvy
najneskôr do 4 pracovných dní od podpísania zmluvy
najneskôr do 6 pracovných dní od podpísania zmluvy

Čl. VII. Záverečné ustanovenia

1. Vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a platných právnych predpisov.

2. Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré získal v
súvislosti s plnením predmetu zmluvy a získané informácie nesmie ďalej použiť. Dôverné
informácie predstavujú akékoľvek verejne neprístupné technické, obchodné alebo iné
informácie o špecifikách objednávateľa, ktoré v súvislosti s touto zmluvou označí za
dôverné.

3. Zmluvu jemožné zmeniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán formou
písomných dodatkov.

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdržípo dva
rovnopisy.

5. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.
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6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu
podpísali.

VBratislave dňa }?:..~(..?-!Jr.. .

4 agla
~ services

I~d: 44 062 443

Agiaservices s.r.o.
Šustekova 51
851 04 Bratislava
tet.: 02120633211

web: www.aglo.sk
mail: tnfo@aglo.!tk

objednávateľa
Ing. Martin Turčan

za dodávateľa
Mgr. Michal Polan
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Príloha Č. 1 - Špecifikácia diela

1, CENTRÁLNA DATABÁZA

Jadro riešenia tvorí centrálna databáza pre evidenciu faktúr a objednávok. Aplikácia umožňuje
prispôsobenie presným potrebám organizácie vrátane definovania presných položiek, ktoré
budú zverejňované či grafického designu alebo formátu zverejňovaných informácii. Riešenie je
možné doplňať o ďalšie rozširujúce moduly, ktoré by zjednodušili prácu pri zverejňovaní
väčšieho množstva dát prípadne exportovali dáta do iného systému.

2, ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA

Vrámci systému je možné definovať organizačnú štruktúru organizácie. Administrátor môže
vytvárať kontá jednotlivým užívateľom. Záťaž spojená s vystavovaním materiálov na internet je
tak rozložená na všetky subjekty a nie je viazaná na jediného administrátora.

3, EXPORT DÁT (PREPOJENIE NA WEBOVÉ STRÁNKY)

Dáta z centrálnej databázy je možné filtrovať a následne zobrazovať na webových sídlach
organizácii. Predpokladá sa filtrovanie podľa organizácie, či typu dokumentu (objednávka,
faktúra). Vo všeobecnosti však nie je problém nastaviť filter aj podľa iných kritérií. Prepojenie
zobrazovania na webových sídlach je možné realizovať viacerými spôsobmi:

sub doména - napr. faktury.organizacia.sk, organizácia zriadi iba subdoménu a nasmeruje na
centrálnu databázu, kde sa budú zobrazovať dokumenty danej organizácie

iframe - vygenerovaný zoznam dokumentu z centrálnej databázy bude vložený do webového
sídla pomocou iframe (HTML tag).

widget - vygenerovaný javascript bude vložený do webového sídla. Javascript bude pomocou
technológie AJAXpreberať dáta z centrálnej databázy a zobrazovať ich na vloženom mieste.

4, FUNKCIONALITA

Administrácia

• Evidencia organizácii

• Evidencia objednávok a faktúr

• Hromadné nahrávanie pdf súborov

• Vyhľadávanie

Zobrazovanie

• Zobrazovanie dokumentov v požadovanom designe

• Vyhľadávanie podľa vybraných parametrov



• Zoraďovanie podľa vybraných parametrov

• Možnosť prepojenia cez íframe, widget alebo subdoménu

5, BEZPEČNOSŤ

Aplikácia prešla bezpečnostnými penetračnými testami. Prístup do aplikácie je cez webové
rozhranie pomocou zabezpečeného HTTPS protokolu. Prístup do aplikácie je možné taktiež
viazať na lP adresu či rozsah lP adries.


