Spr 1125/2010
Z m l u v a o poskytnutí softvéru a o s e r v i s n e j činnosti
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany
1.
obchodné meno
sídlo
zastúpeným

FaxCopy, a. s .
Domkárska 15, 821 05 Bratislava
Ing. Vladimír Ondrejčák - podpredseda predstavenstva
Ing. Miroslav Bartovič - člen predstavenstva
IČO/DIČ/IČDPH
35729040/ 2020242070/ Sk7020000130
banka / účet
Ľudová banka, a.s. Bratislava, účet číslo 4000614000 / 3100
registrácia v OR
Okresný súd Bratislava I, oddiel: sa, vložka Č.: 1533/B
prevádzka
Obchodné oddelenie
kontakt
Boris Balia
telefón /fax
+421 2 4820 1153 / +421 2 4820 1159
e-mail
boris.balla@faxcopy.sk
(ďalej len „poskytovateľ")
2.
názov inštitúcie:
sídlo
zastúpená:
IČO/DIČ
banka / účet
Zodpovedné osoby:
po právnej stránke:
po technickej stránke:
telefón / fax
e-mail
(ďalej len „prijímateľ")

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Hlavná 110, 042 65 Košice
ing. Ivan Mikuš, PhD. - vedúci Kancelárie Ústavného súdu S R
31947000/2020780542
Štátna pokladnica, účet číslo 7000060494/8180
JUDr. Zuzana Gajdošová
Ing. Ľubomír Marton, tng. Dagmar Pillárová
+421 55 7207266 / +421 55 7207251
martont5iconcourt.sk. pillarova@concourt.sk

II. Predmet zmluvy.
1.

Predmetom zmluvy je poskytnutie softvéru zo strany poskytovateľa prijímateľovi:
a) uniFLOW Output Manager Basic Office License, Corporate Edition, floating
(modul Statistics)
b) Additional Office Module, Corporate Edition (modul Desktop Accounting,
Secure Printing)
c) Canon Software Support
(ďalej len „softvér")

2.

Funkcionalita softvéru zabezpečí prijímateľovi monitorovanie vlastného tlačového prostredia
pozostávajúceho z lokálne, ako aj sieťovo inštalovaných tlačových zariadení. Hlavnými
požadovanými výstupmi použitia softvéru sú štatistické prehľady o výkonoch jednotlivých
tlačových zariadení, ich využití jednotlivými pracovníkmi, pracovnými skupinami, reporting
nákladov na tlač, ako aj podklady na optimalizáciu samotného tlačového prostredia. Ďalšie
rozširujúce možnosti softvéru sú súčasťou technickej špecifikácie (príloha č. 2).

3.

Technická špecifikácia softvéru, systémové požiadavky na používanie, ovládanie,
nastavenia a správy sú samostatnou prílohou č. 2 zmluvy, sú predmetom úvodného
zaškolenia pri inštalácii, ako aj súčasťou permanentnej technickej podpory.
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4.

Poskytovateľ prenecháva softvér prijímateľovi, aby ho za dohodnutú odplatu dočasne
používal v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. Prijímate!' softvér prijíma na dočasné
užívanie a zaväzuje sa platiť dohodnuté poplatky podľa tejto zmluvy.

5.

Predmetom zmluvy je ďalej udelenie súhlasu poskytovateľa (ako nadobúdateľa licencie na
základe zmluvy s autorom) na použitie softvéru v rozsahu udelenej licencie prijímateľovi.
Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že autor softvéru mu udelil súhlas na ďalšie rozširovanie
softvéru, že je oprávnený disponovať licenciou a udeliť súhlas na použitie softvéru
prijímateľovi v zmysle riadne uzatvorenej licenčnej zmluvy medzi poskytovateľom a
autorom softvéru. Prijímate!' je oprávnený užívať softvér v zmysle licenčných podmienok.
Odplata za užívanie softvéru je zahrnutá v cene celkového mesačného poplatku v zmysle
čí. IV tejto zmluvy. Ak sa niektoré z vyššie uvedených a súvisiacich vyhlásení poskytovateľa
preukáže ako nepravdivé a prijímateľovi týmto vznikne škoda, zaväzuje sa poskytovateľ
nahradiť prijímateľovi takto vzniknutú škodu v celom rozsahu.
III. Miesto inštalácie.
Dohodnuté miesto inštalácie (miesto dodania) je areál na adrese:
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Hlavná 110
042 65 Košice
IV. Cena.

1.

Za poskytnutie a správu softvéru podľa článku I. sú medzi poskytovateľom a prijímateľom
dohodnuté nasledovné zmluvné ceny:

Unifíow - prenájom na 48 mesiacov, mesačný poplatok
Uniflow Output Manager Basic Office, Corporate Edition 150 užívateľov
Additional Office Modul, Corporate Edition, modul
monitoring lokálnych tlačiarní, modul štatistiky
Canon Software Support
Spolu mesačný poplatok
2.

bez DPH

s DPH

1819V572

46,50 €

55,80 €

1819V671

28,50 €
70,00 €
145,00 €

34,20 €
84,00 €
174,00 €

V cene prenájmu softvéru je zahrnutá celková cena softvérovej licencie podľa prílohy č. 2
v zmysle licenčných podmienok.
V. Platobné podmienky.

1. Cenu za užívanie softvéru bude uhrádzať prijímate!' na základe faktúry riadne vystavenej
poskytovateľom.
2. Poskytovateľ vystavuje prijímateľovi faktúry mesačne. Cena za poskytnutie a správu
softvéru sa vypočítava v zmysle čl. IV zmluvy. Prvá faktúra bude vystavená ku dňu
15.3.2011, ďalšie následne vždy k prvému pracovnému dňu v nasledujúcom mesiaci.
Splatnosť faktúr je 21 dní odo dňa doručenia prijímateľovi.
3. V prípade, ak prijímate!' neuhradí faktúru v termíne splatnosti, má poskytovateľ právo žiadať
zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05% za každý deň omeškania, až do zaplatenia.
4. V prípade porušenia niektorého z ustanovení tejto zmluvy zo strany poskytovateľa je
prijímate!' oprávnený uložiť poskytovateľovi sankciu vo výške 50,00 € za každý prípad
porušenia.
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VI. Povinnosti poskytovateFa.
1.

Poskytovateľ riadne a včas nainštaluje softvér podľa tejto zmluvy na mieste uvedenom v
článku III, uvedie ho do prevádzky a zaškolí obsluhu, o čom bude spísaný protokol a
podpísaný školiteľom (poskytovateľom) a školeným (prijímateľom) (príloha č. 1).

2. Poskytovateľ je povinný inštalovať softvér a vykonať činnosti podľa ods. 1 tohto článku na
mieste podľa čl. III tejto zmluvy najneskôr k 15. 2. 2011.
3. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť v rámci platnosti zmluvy technickú podporu prijímateľovi
za účelom využitia všetkých dostupných funkcionalít softvéru a zabezpečiť jeho plnú
prevádzkovú schopnosť.
VII. Povinnosti prijímateľa.
1.

Prijímateľ umožní zamestnancom poskytovateľa vykonávajúcim inštaláciu a správu softvéru
prístup k počítačovej sieti, serveru, lokálnym staniciam, ako aj jednotlivým tlačovým
zariadeniam vo vopred dohodnutých termínoch. Zamestnanci poskytovateľa vykonávajúci
správu v priestoroch prijímateľa sú povinní dodržiavať bezpečnostné pokyny a usmernenia
prijímateľa súvisiace s režimovou ochranou majetku a osôb.

2. Prijímateľ umožní zamestnancom poskytovateľa vykonávajúcim inštaláciu a správu softvéru
vzdialený elektronický prístup k vlastnej počítačovej sieti za vopred dohodnutých technických
a bezpečnostných podmienok.
3. Prijímateľ sa zaväzuje k súčinnosti vlastných pracovníkov s pracovníkmi poskytovateľa za
účelom zabezpečenia plnej funkčnosti inštalovaného softvéru.
4.

Prijímateľ nie je oprávnený vykonávať samostatne na softvéri úpravy.
VIII. Doba trvania platnosti zmluvy.
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 mesiacov, alebo do vyčerpania finančného
limitu 29 999 € bez DPH s účinnosťou deň po dni zverejnenia zmluvy, najskôr však odo dňa
15. 2. 2011.
IX. Skončenie platnosti zmluvy.

1.

Platnosť a účinnosť tejto zmluvy končí:

a) uplynutím dohodnutej doby alebo dosiahnutím finančného limitu podľa článku VIII,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy podľa ods. 2 tohto článku.
2. Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť z nasledovných dôvodov:
Poskytovateľ:
a) ak prijímateľ opakovane aj napriek výzve porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto
zmluvy,
b) ak prijímateľ neuhradil faktúru za mesačné poplatky v lehote splatnosti a ani v dálšej
primeranej lehote stanovenej poskytovateľom,
c) v prípade využívania softvéru v rozpore s jeho určením,
d) v prípade porušovania licenčných pravidiel určených autorom softvéru.
Prijímateľ:
a) ak poskytovateľ opakovane aj napriek výzve porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto
zmluvy,
b) pri opakovaných nedostatkoch a poruchách, preukázateľne
nezavinených
prijímateľom, ktoré bránia v riadnom užívaní softvéru po dobu dlhšiu ako 7 dní, ak
poskytovateľ nezabezpečil ich odstránenie ani v primeranej náhradnej lehote určenej
prijímateľom.
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3.

V prípade odstúpenia ktorejkoľvek zmluvnej strany od zmluvy je odstúpenie platné
dňom doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. V prípade,
ak druhá zmluvná strana neprevezme odstúpenie od zmluvy, je odstúpenie platné dňom,
ktorý vyznačí pošta na zásielke ako deň odmietnutia prevzatia.

4.

Pri ukončení zmluvy ktorýmkoľvek vyššie uvedeným spôsobom realizovaným ktoroukoľvek
zmluvnou stranou, je prijímate!' povinný preukázateľne a v súčinnosti s poskytovateľom
zabezpečiť odinštalovanie softvéru zo svojich technických prostriedkov, vrátiť prijímateľovi
softvérové a hardvérové doplnky a zabezpečenia v plnom rozsahu.
X. Zodpovednosť za škody.

1.

Poskytovateľ zodpovedá za škody spôsobené jeho zamestnancami prijímateľovi v súvislosti
s prevádzkou predmetu zmluvy, pokiaľ sa ich zavinenie preukáže, a do plnej výšky
preukázanej škody, najviac však 331 939,19 €.

2. Prijímate!' zodpovedá za škody, ktoré vzniknú tým, že on alebo iné, v jeho mene, s jeho
súhlasom, či vedomím konajúce osoby, alebo osoby, ktorým prístup k práci so softvérom
umožnil, narábajú s týmto v rozpore s obsahom technickej špecifikácie alebo školenia
poskytnutého prijímateľovi. Náklady na nápravu škôd takto vzniknutých znáša v plnom
rozsahu prijímate!'.
XI. Záverečné ustanovenia.
1. Zmeny obsahu tejto zmluvy je možné uskutočniť na základe dohody oboch zmluvných strán,
formou písomných dodatkov.
2. Vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia ustanoveniami
a subsidíame ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Obchodného

zákonníka

3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva pre každú zmluvnú stranu.
4.

Na znak súhlasu s obsahom zmluvy a na znak slobodného prejavu vôle oboch zmluvných
strán je zmluva zástupcami oboch zmluvných strán vlastnoručne podpísaná.

V Bratislave dňa

1

t... . J.

V Košiciach dňa

f: fS;.^:¿:L

FaxCopy, a.s. Bratislava - Ústredie
Domkárska 15, 821 05 BRATISLAVA
"Tel.: 02/4820 1100, Fax: 02/4820 1199
ICO: 35729040, IČDPH: Sk7020000130
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Príloha č. 1
Protokol o inštalácii a zaškolení obsluhy
V zmysle zmluvy o poskytnutí softvéru a poskytnutí servisnej činnosti odovzdal zástupca
poskytovateľa a zástupca prijímateľa prevzal softvér:

Názov softvéru
Uniflow Output Manager
Basic Office, Corporate
Edition - 1 5 0 užívateľov

Licenčný kľúč

Additional Office Modul,
Corporate Edition, modul
monitoring lokálnych tlačiarní,
Additional Office Modul,
Corporate Edition, modul
štatistiky

Súčasťou odovzdania zariadenia bola inštalácia, konfigurácia a zaškolenie obsluhy a poučenie
o zaobchádzaní so softvérom.

Softvér za poskytovateľa odovzdal a zaškolenie vykonal (meno, priezvisko - podpis):
Milan Kubiš

Softvér za prijímateľa prevzal a zaškolenie absolvoval (meno, priezvisko, funkcia - podpis):
Ing. Ľubomír Marton

V Bratislave dňa 15.2.2011

za poskytovateľa

F&COPľ

DomkárskaJ ,8210S BRATISLAVA
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35729040, ICDPH: Sk7020000130

V Košiciach dňa 15.2.2011

za prijímateľa

Príloha č. 2
Cena a technická špecifikácia softvérov

Názov softvéru
Uniflow Output Manager
Basic Office, Corporate
Edition - 1 5 0 užívateľov
Additional Office Modul,
Corporate Edition, modul
monitoring lokálnych tlačiarní,
modul štatistiky
Canon Software Support

Vstupná cena v €
za 1 licenciu s DPH
2 388,00

1 440,00

3 600,00

Technická špecifikácia softvérov:

uniFLOW Server - technické požiadavky
Windows 2000 Server alebo Windows 2003 Server
Internet Information Server 5.0 (2000) alebo 6.0 (2003)
Internet Explorer 5.5 alebo vyšší
Windows XP Professional alebo Windows 2000 Professional
Internet Information Server 5.0 (Windows 2000 Professional) alebo 5.1 ( Windows XP
Professional)
Internet Explorer 5.5 alebo vyšší
Windows Server 2008
Internet Information Server 7.0
Internet Explorer 7 alebo vyšší

Voliteľný software:
SQL Server 2005 Express edition (max. kapacita 4GB) je súčasťou
Požadovaný hardware:
1 G Hz Pentium III
512 MB RAM
4 GB voľného diskového priestoru

