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1.1

Zmluva o dielo č. SK-2O18-Z2L3
uzatvorená podl'a § 536 a následných ustanovení Obch. zákonníka č. 513/199IZb.v platnom

znení

a

Licenčná zmluva
uzatvorená podl'a § 65 a nasl, zákona č. IB5/20L5 Z. z.

Autorský zákon

(v znení č. 125/2076 Z. z.)
(d'alej len,,ZmIuva")

Článok 1. Zmluvné strany

Centrum sociálnych služieb Kežmarok

Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok
Mgr. Daniela Pichnarčíková - poverená vedením CSS
t7 749 975
20207o35o9

Štátna pokladnica
IBAN: SK31 8180 0000 0070 0051 3385

AutoCont SK a.s.

Einsteinova 24, 85L 01Bratislava
Ing. Mario Háronik, člen predstavenstva AutoCont SK a.s.
36 396 222
sK202010542B
OS Bratislava I, oddiel Sa, Vložka č. 4953/8
Slovenská sporitelňa 5030BOB601/0900
IBAN SK53 0900 0000 0050 3080 8601

Článot< Z. Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy je:

2.I Poskytnutie práv k uŽÍvaniu informačného systému MAGMA HCM pre objednávatel'a
v nasledovnej konfigurácii :

2,2 Implementácia IS MAGMA (podl'a Prílohy č.1) v termínoch podl'a rámcového
harmonogramu projektu v Prílohe č.2,

Predmet zmluvy je bližšie vymedzený ponukou poskytovatel'a uvedenou v Prílohe č.4.

Objednávatel':

Sídlo:
7_astupca:
ICO:
Ič opH/oIč:
Obchodný register:
Bankové spojenie:

Poskytovatel':

Sídlo:
7ástupca:
ICO:
Ič opH:
Obchodný register:
Bankové spojenie:

7,2

2.3

Licencie lS MAGMA HCM (vrátane všetkých
modulov) aktívny používateí

Licenčný poplatok za každých 100 zamestnancov -

celkom do 99 zamestnancov

zl'ava na licencie
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Popis Počet Jednotka Jedn.
cena

Cena
celkom

I licencia 2000,0( 2000,0c

0 100 zam, 350,0( 0,0c

-1 250,0c

Celkom licencia lS MAGMA HCM po zI'ave 750,00



3.1
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3,2

Článot g. Dispozičné práva

objednávatel'má právo využívať predmet zmluvy podl'a Čtánot 2, bod 2.1 pre rieŠenie
úloh, vymedzených aktuálnou dokumentáciou programového vybavenia informaČného
systému MAGMA HCM (d'alej ,,IS MAGMA HCM"), a to po dobu trvania tejto Zmluvy
(časový rozsah licencie poskytnutej touto Zmluvou).

Získaí kópiu Is MAGMA je dovolené pre vlastné prevádzkovanie IS MAGMA HCM za
účelom vykonávania funkcií IS MAGMA HCM, d'alej pre archívne ÚČely, prípadne
k nahradeniu oprávnene získanej kópie, ktorá bola stratená, zniČená, alebo inak
znehodnotená.

objednávatel'nemá právo predať, zapožičať, alebo inak previesť alebo sprístupniť, Či uŽ
priamo alebo nepriamo, IS MAGMA HCM a dokumentáciu alebo akúkolÝek licenciu alebo
oprávnenie jemu pridelené.

4.2

3.3

4,I

5.1

5.3

Článok 4. Povinnosti objednávate!'a

objednávatel' musí pri využívaní predmetu zmluvy konať tak, aby nedochádzalo
k poškodeniu obchodných a iných záujmov poskytovatel'a.

objednávatel'nesmie bez súhlasu poskytovatel'a lfubovolhým spósobom IS MAGMA HCM
anályzovať, meniť, prekladať do iných programovacích či národných jazykov, zahrnúť ho
do iného software a šíriť produkty takto vzniknuté alebo odvodené od póvodného IS
MAGMA.

článot s. Zod poved nosť poskytovatel?

poskytovatel' poskytuje 24 mesiacov záruku na pouŽÍvanie IS MAGMA HCM v súlade
s aktuálnou používatel'skou dokumentáciou.

5,2 Poskytovatel' nezodpovedá za škody vzniknuté používaním IS MAGMA HCM, ktoré je
v rozpore s podmienkami, uvedenými v aktuálnej používatel'skej dokumentácii.

poskytovatel' je povinný implementovať IS MAGMA HCM riadne a podl'a rámcového
harmonogramu v Prílohe č.2, a to najmá spósobom, aby objednávatelbvi nevznikla
v dósledku implementácie IS MAGMA HCM poskytovatelbm Žiadna Škoda a v súlade
s Clánkom 2 bod 2,2 tejto Zmluvy.

objednávatel' je povinný poskytovať primeranú súčinnosť tak, aby poskytovatel'
mohol implementovať Is MAGMA riadne a podl'a harmonogramu v Prílohe Č.2.
pri každom omeškaní poskytnutia súčinnosti zo strany objednávatel'a má
poskytovatel' právo na primeraný posun termínov dodávky predmetu Zmluvy
podl'a Clánku 2.

poskytovatel' alebo objednávatel' sa zavázuje neposkytnúť tretej strane Žiadne
informácie a údaje, ktoré získal v súvislosti s plnením ustanovení tejto zmluvy.

5.5 Poskytovatel'sa zavázuje poskytnúť záručný a pozáruČný servis na základe zmluvy
o servise a údržbe, s účinnosťou po odovzdaní projektu do rutinnej - ostrej prevádzky
v etape 4 podl'a bodu 6.2., najneskór však od 1.5.201B.

článok 6. Cenové ujednania

V zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. bola za predmet zmluvy podl'a Čtánok 2, bod
2.1 dohodnutá cena 75O,- € bez DPH.

5.4

6.1
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Cena podl'a Čtánok 2, bod 2.22 bude fakturovaná priebežne podl'a skutočne
odpracovaných výkonov Poskytovatel'a, ktoré budú uznané podpisom oprávnenej osoby
Objednávatel'a na pracovnom výkaze Poskytovatel'a. Yzory pracovných výkazov sú
v Prílohe č. 3,

6,2

7,3

7.7

7.2

Č!ánok 7. Platobné podmienky

Poskytovatel' je oprávnený vystaviť faktúru na sumu 75O,- € bez DPH za predmet
zmluvy podl'a Článot 2, bod 2.I do 15 dní po podpise Zmluvy. Objednávatel' je povinný
uhradiť vystavenú faktúru podl'a bodu 7.1. Splatnosť vystavenej faktúry bude 15 dní
odo dňa vystavenia faktúry objednávatelbvi.

V prípade neuhradenia faktúry vystavenej poskytovatelbm v lehote splatnosti podl'a
bodu 7.I a 7,2, so zohl'adnením bodu 7,4, je poskytovatel'oprávnený si uplatňovať úrok
z omeškania vo výške 0,025o/o neuhradenej sumy za kaŽdý deň omeŠkania.

Zmluvné strany uvádzajú, že tu obsiahnuté platobné podmienky sú výsledkom ich
vzájomnej dohody v súlade s platným právnym poriadkom, pričom neznamenajú hrubý
nepomer medzi právami a povinnosfami zmluvných strán. V prípade, že faktúra nebude
obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve a/alebo nebude vystavená v súlade
s právnymi predpismi SR, je Objednávatel' oprávnený vrátiť ju Poskytovatelbvi na
prepracovanie; v takom prípade sa lehota splatnosti predlžuje až do dňa doručenia
opravenej fa ktú ry Objed návatelbvi.

článok s. Iné ujednania

AkákolÝek žiadosť, oznámenie alebo iný úkon, ktorý má byť vykonaný či daný zmluvnej
strane podl'a tejto Zmluvy, bude vykonaný či daný písomne. AkákolVek písomná
komunikácia medzi Zmluvnými stranami v tejto súvislosti sa bude adresovať príslušnej
Zmluvnej strane na nižšie uvedenú adresu a bude sa považovať za doručenú v prípade:

(i) osobného doručenia prostredníctvom kuriérskej služby alebo inak, momentom
jej prevzatia príjemcom;

(ii) doručenia e-mailom, po doručení potvrdenia od príjemcu o doručení; alebo

(iii) doporučenej zásielky, k dátumu uvedenému na potvrdení o doručení alebo na
potvrdení o tom, že zásielku nemožno doručiť.

Poskytovatel'

Do pozornosti: Ing. Janka Michalíková
Adresa: Bratislavská 29, O1O O1 Žtlina
Telefón l O4I|5II4 284
E-mail : magmahcm@autocont.sk

Objednávatel'
Do pozornosti: Mgr. D. Pichnarčíková
Adresa: Pod lesom 6, 060 01 KeŽmarok
Telefón: O52/452 3630
E-mail: k

B.1
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článok 9. záverečné ustanovenia

9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Táto Zmluva zaniká:

(i) písomnou dohodou zmluvných strán;

(ii) písomným odstúpením jednej zo zmluvných strán doruČeným druhej
zmluvnej strane v súlade s bodom 9.2 a nasl. nižšie;

(iii) písomnou výpovedbu jednej zo zmluvných strán doruČenou druhej
zmluvnej strane v súlade s bodom 9.5 nižšie.

g.2 V prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany jednej zo zmluvných strán je
druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto Zmluvy písomným odstúpením, ktoré
musí byť doručené druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy táto Zmluva zaniká
momentom doručenia písomného odstúpenia oprávnenej zmluvnej strany druhej
zmluvnej strane.

9.3 podstatným porušením tejto Zmluvy sa rozumie také poruŠenie, ak strana poruŠujúca
Zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s

. prihliadnutím na účel Zmluvý, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolnostÍ, za ktorých' 
bola Zmluva uzavretá, že druhá zmluvná strana nebude mať záujem na plnení
povinností pri takom porušení Zmluvy alebo iné závažné poruŠenie tejto Zmluvy.

9.4 Podstatným poruŠením tejto Zmluvy sa rozumie aj:

(i) porušenie povinností stanovenej v Článku 4, body 4.I a 4.2 tejto zmluvy;

(ii) porušenie povinnosti stanovenej v Článku 5, bod 5.4 tejto Zmluvy.

9.5 Túto zmluvu móže vypovedať ktorákolÝek zmluvná strana. Výpovedná doba je 3 (tri)
mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po
kalendárnom mesiaci, v ktorom bola písomná výpoved' doručená druhej zmluvnej
stra ne.

9.6 Všetky zmeny tejto zmluvy možno vykonať len písomným dodatkom podpísaným
oboma zmluvnými stranami.

9.7 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia platnou
legislatívou a to: Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom, Zákonom o
ochrane autorských práv.

9.B Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvom zmluvnými
stranami.

9.9 Zmluva sa vyhotovuje v 2 exemplároch majúcich platnosť originálu, z ktorých kaŽdá
zmluvná strana obdrží po 1 exemplári.

9.10 Neoddelitelhou súčasťou tejto zmluvy je:

Príloha Č.1: Cena implementácie MAGMA HCM
Príloha č.2: Rámcový harmonogram projektu
Príloha č.3: Vzory akceptačných protokolov
Príloha Č.4: Ponuka poskytovatel'a
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v Žiline dňa

za Poskytovatel'a:

WWW.autocont.sk

za Objednávatel'a:
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Príloha č. r - Cena implementácie MAGMA HCM

Predpokladaný rozsah implementačných prác

Ceny sú uvádzané v € bez DPH.

Predpokladáme implementáciu cez vzdialené pripojenie.
V prípade nutnosti výjazdu sú dopravné náklady spojené s implementáciou 0,4O €/km bez DPH.

Riadenie projektu (kontrolné stretnutia,
o rganizácia, d o k u m e ntá cia )

0 hod 73,oa 0,0c

lnštalácia modulov MAGMA HcM 6 hod 57,00 34z,oc

Definovanie užívateíských prístupov
modulom MAGMA HCM

2 hod 57,oa LI4,oo

Nastavenie a pa rametrizácia systém u 8 hod 57,oc 456,00

Prevod osobných a kmeňových údajov
zamestnancov

0 hod 57,oC 0,00

školenia užívatela modulu - personálna

administratíva
4 hod 57,oc 228,o0

Školenia užívateřa modulu - Výpočet miezd
a odmeňovanie

4 hod 57,oc 228,oa

Zl'ava na školenie 75 % -342,oa
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Popis počel jednotka cena jedn. cena celkom

lmplementácia MAGMA HCM celkom 24 hod 1026,00


