Zmluva o podpore Č. W2013-04
1.

Článok

ZMLUVNÉ

Poskytovatel':

Asseco Solutions,

STRANY
/

a.s,

Plynárenská 7 jC
821 09 Bratislava
zastúpená:
Ing. Radoslav Balvan, prokurista
Ing. ladislav Jelinek, na základe plnej moci
IČO: 00602311
lČDPH: SK2020447990
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel Sa, vložka č.81/B
IBAN: SK 58 0900 0000 0001 77990855
Osoba oprávnená k rokovaniu: Ing. ladislav Jelinek
Primárny telefonický kontakt: +421 220677
(ďalej aj ako .Poskvtovatel")
Nadobúdatel':

111

Mesto Sládkovičovo
Fučíkova 329
92521 Sládkovičovo
Štatutárny orgán:

Ing. Anton Szabó, primátor mesta

IČO: 00306177
DIČ: 2021006746
lBAN: SK40 0200 0000 0000 1802 8132
Osoba oprávnená k rokovaniu: Ing. Anton Szabó, primátor mesta
e-mail: :sekretariat@sladkovicovo.sk
(ďalej aj ako "Nadobúdatel")

PREAMBULA

Zmluvné strany touto Zmluvou potvrdzujú, že Nadobúdatel' je na základe dohody so spoločnosťou
Asseco Solutions, a.s., ktorá mu poskytla licencie na dohodnuté aplikačné programové vybavenie
WÉČKO(ďalej aj ako "APV WÉČKO"), s účinnosťou od 17. 09. 2004 oprávnený používať aktuálnu verziu
dohodnutého APV WÉČKO uvedeného v prílohe Č. 1 Zmluvy - "Rozsah licencovaných modulov" v súlade
so Všeobecnými obchodnými podmienkami Poskytovatel'a (ďalej aj ako "VOP").
Poskytovatel' a Nadobúdatel'
ustanovením § 269 ods. 2 a
neskorších predpisov (ďalej aj
aj ako "Zákon") na uzavretí
podmienok.

(ďalej spoločne aj ako "zmluvné strany") sa dohodli v súlade s
nasledujúcich zákona Č. 513/1991 Zb.z., Obchodný zákonník v znení
"Obchodný zákonník") a zákona Č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej
tejto Licenčnej zmluvy (ďalej aj ako "Zmluva") za nižšie uvedených

Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy potvrdzujú nižšie dohodnuté podmienky.

2.

Článok

PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto Zmluvy je :
2.1.

Poskytnutie podpory Nadobúdatel'ovi odo dňa účinnosti tejto Zmluvy v súlade s VOP. Podpora je
služba, prostredníctvom ktorej Poskytovatel' zabezpečuje pravidelnú údržbu APV WÉČKO
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2.2.

a Nadobúdateľ za ňu platí Poskytovaterovi ročný aktualizačný poplatok, tzv. RAP.
Povinnosť Nadobúdatel'a zaplatiť Poskytovateľovi za predmet Zmluvy cenu dohodnutú
Čl. 4. tejto Zmluvy spôsobom uvedeným v predmetnom článku Zmluvy.

3.
MIESTO,
3.1.
3.2.

3.3.

podľa

Článok

ČAS A SPÔSOB PLNENIA

PREDMETU ZMLUVY

/

Miestom plnenia predmetu Zmluvy je sídlo Nadobúdatel'a prípadne Poskytovateľa.
.
Podporu k APV WÉČKO zabezpečí Poskytovateľtakto:
3.2.1. Prostredníctvom
siete internet
po jeho platnej registrácii
na emailovej
adrese
komunikacia@ assecosol.com alebo cez internetovú stránku Poskytovateľa.
3.2.2. Vzdialeným prístupom v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.
Podporu v zmysle RAP k APV WÉČKO zabezpečí Poskytovatel'takto:
3.3.1. Službu Hot-line zabezpečí Poskytovatel'v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.
3.3.2. Údržbu a aktualizované verzie APV WÉČKO (legislatívne, optimalizované,
s rozšírenou
funkcionalitou všeobecného charakteru a úpravami v dôsledku zmien v informačných
technológiách) prostredníctvom servisného zásahu.

4.

Článok

PLATOBNÉ PODMIENKY
4.1.

Cena ročného aktualizačného poplatku (ďalej aj "RAP") je stanovená vo výške 20% zo základu
pre výpočet RAP, pričom základom pre výpočet RAP je cenníková cena APV WÉČKO podľa
aktuálne platného cenníka Poskytovatel'a v čase podpisu tejto Zmluvy navýšená o výšku inflácie
v súlade s príslušným ustanovením VOP.

4.2.

Úhrada ceny za poskytovanie Podpory na príslušný kalendárny rok bude uskutočňovaná:
4.2.1.
1. januára príslušného kalendárneho roka sa vypočíta príslušná časť RAP na obdobie do
31. decembra daného kalendárneho roku podľa bodu 4.1 a k platbe dôjde n9 základe
zálohovej faktúry vystavenej Poskytovatel'om.
Faktúry vystavené Poskytovatel'om budú mať splatnosť 14 dní od ich vystavenia.
V prípade omeškania Nadobúdateľa s úhradou záväzku môže Poskytovatel' uplatniť sankcie
v zmysle Všeobecných obchodných podmienok Poskytovatel'a (ďalej aj ako "VOP") a zároveň
môže pozastaviť činnosti súvisiace s plnením predmetu
Zmluvy, alebo môže blokovať
funkcionalitu APV WÉČKO do doby úhrady záväzku. Toto pozastavenie nebude považované za
omeškanie plnení zo strany Poskytovatel'a.
Poskytovatel' si vyhradzuje právo aktualizovať pre príslušný kalendárny rok cenník služieb.
Všetky služby a práce vykonané resp. dodané nad rámec tejto Zmluvy (napr. cestovné náklady,
cestovný čas a pod.) budú fakturované na základe skutočnosti. Podkladom k fakturácii bude
podpísaný preberací protokol. Tieto služby budú ocenené podla aktuálneho platného cenníka
služieb Poskytovatel'a.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.

5.
OSOBITNÉ
5.1.

Článok
USTANOVENIA

Nadobúdateľ prehlasuje, že sa oboznámil s VOP pred podpisom Zmluvy, súhlasí s nimi
a zaväzuje sa ich dodržiavať aj v budúcnosti. Aktuálne VOP sú k nahliadnutiu na webovej stránke
Poskytovateľa www.assecosolutions.com.
Ustanovenia tejto Zmluvy, ktoré sú odlišné od VOP
majú prednosť.

6.

Článok

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
6.1.
6.2.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými
Občianskeho zákonníka.
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6.3.
6.4.

6.5.

6.6.
6.7.
6.8.

Táto Zmluva nahrádza všetky predchádzajúce zmluvy a dojednania (ústne alebo písomné)
medzi zmluvnými stranami vzťahujúce sa na predmet tejto Zmluvy.
Zmluva môže byť menená a doplňaná písomnou dohodou označenou ako číslované dodatky
potvrdenou zástupcami oboch zmluvných strán alebo formou objednávkyakceptovanej
zo
strany Poskytovatel'a.
/
Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy sú tieto prílohy:
a) Príloha Č. 1 Zoznam a rozsah APV WÉČKO
b) Príloha Č. 2 Podpora k APV WÉČKO
Táto Zmluva je vyhotovená vo 2 vyhotoveniach, z ktorých
každá zmluvná strana dostane
1 vyhotovenie.
Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že sa s ustanoveniami Zmluvy podrobne oboznámili, súhlasia
s jej obsahom, čo vyjadrujú svojimi podpismi.
Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky, najmä
Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom a autorským zákonom v znení neskorších
predpisov. Zmluvné strany sa pre prípad, keď Objednávatel' má sídlo zriadené mimo územia
Slovenskej republiky, dohodli, že všetky spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s plnením tejto
Zmluvy a zmluvné strany ich nevyriešia vzájomnou dohodou, budú prejednané Okresným
súdom Bratislava 1.

V Bratislave, dňa

oo

oo

oo

oo

oo

oo

oo

oo

oo

Poskytovatel'

Nadobúdatel'

Ing. Ladislav Jelinek

Ing. Anton Szabó
Primátor mesta

na základe plnej moci
Asseco Solutions, a.s.

/
Ing. Radoslav Balvan
Prokurista
Asseco Solutions, a.s.
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Príloha č. 1: Zoznam a rozsah APV WÉČKO
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W - DHIM a HIM pre OU nad 5000 obyv. - 1 užívatel'
W - Mzdy OU do 200 prac. -KOMPLET- 1 užívatel'
W - Daň z nehnutelnosti pre OU nad 5000 obyv. - 1
užívatel'
W - Evidencia obyvatelov pre OU nad 5000 obyv. 1 užívatel'
W - Pokladňa nad 5000 obyv. - 8 užívatel'ov
W - Miestne poplatky pre OU nad 5000 obyv. 1 užívatel'
W - Podvojné účtovníctvo s fakturáciou nad 5000
obyv. - 1 užívatel'

cl

.szrce CO
SOLUTIONS

Zmluva o podpore WÉČKO,
verzia 20141212

cena-lié:e~"éiL."••,
234,52C,
645,52C
261,24C

~~j

/

228,57C
322,09C
204,84C
543,25C

Strana

4/5

Príloha č. 2: Podpora k APV Wéčko (RAP)
S olu licencie Základ re v' očet RAP
-'lRočnýaktualizačnýipopiátok.(RAP) 20% ,.
ti Dodávka verzií na CD~:"
.
'.
~

•

~'i-<..

•

->

2440,03 C
.
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Základ pre výpočet RAP je stanovený v rozsahu licencií uvedených v Prílohe, č, 1 tejto
zmluvy. Všetky ceny sú uvedené bez DPH,
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