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Zmluva o poskytovani služieb Č. 1311JVOSO 
uzavretá podra § 269 ods. 2 zák. Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnIka v znení neskorších predpisov (ďalej v texte: 

.Obchodný zákonnfk") medzi zmlLNnýml stranami 

Zhotovltllr: 

Člinolc L 
ZmluvM strany 

DATALAN,8.s. Objedn'vater; 
Galvaniho IlIA 
821 04 Bratislava 
zastúpený: 
Ing. Midlal KJaČan ---. IČO: 35 8.0 734 
IČ DPH: SK2020259175 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislav/:! I, odd.: Sa, vložka Č. 
2704/B 

osoba oprávnená k Podpisu zmlLNY: 
Ing. Michal Klačan 
člen predst2lvenstva 
osoba oprávnená rokovať o obchodných 
záležitostiach: Ján Válek 

Článok n. 
Ú~ usbInovenlll 

Mestská nemocnie. prof. MUDr. 
Rudolfa Korca, DRSc:. 
Bemolákova 4 
953 34 Zlaté Moravce 
zastúpený: JUDr. Martin Cimrák 
riaditel 
ICO: 17336015 
OIC , 2021059106 
Bankové spojenie: SLSP, a.s. 
CIsJo účtu: 0232143908/0900 
Osoba oprávnené k podpisu zmluvy: 
JUDr. Martin Cimrák, riaditer 

l. Zmluvné snny vyhlasujú, že údaje uvedené v tt. 1. sú pravdivé a a~ a zaväzujú sa vzájonvle, bez ~nia 
oznámit' oOChodnému partnerovi každú zmenu, ktDfá by mONa mať vplyv na phenie ZmkMlÝCh závazkov. SÚ SI 
vedomi, re pri neoznámcni takejto skutočnostl budú znášrt' Msledky, ktoré môžu druhej zmlUVnej strane Z 
neznalosti týchto údajov vzniknúť. 

2. Táto zmlwa a všetky dodatky k nej dohodnuté v budúcnosti, tvoria zmlwu úplnú, upravujúcu priva 
a záväzky zmluvných strán. 

3. Zmluva sa skladá zo: 
ziikladnej zmluvy 
pn'lch 

a-m. 
P~zmluvy 

I. Predmetom zmluvy je dodanie služieb projektu "Implementácia Informačného systému KORWlN@" pre 
objednávateľa (ďalej len ..N"I/"). Špecifikácia slW:leb a harmonogram Implementácie projektu sú uvedenii V Pnlohe 
t. 2 - Kalkulácia ceny služieb a harmonogram Implementácie projektu. 

ČinoklV. 
Miesto, čas a sp&sob plnenia predmetu zmluvy 

l. Miestom plnenia predmetu zmluvy je miesto uvedené v prl\ohe t . 1 - Miesto realizácie projektu a zoznam 
oprávnených osôb. 

2. Zhotcwltef V súčinnosti s obJednávatefom začne realizádu predmetu zmluvy najneskôr do 10 pracovnýCh dni odo 
dňa ~písan ia zmluvy. Objednávatef zabezpeli miesto pre otvorenie projektu, účast' pracovnl'kov objednávatera na 
otvoren( projektu, najmä oprávnenej osoby objednávat.efa vo veciach technických, vybavi Ich relevantnými 
kompetenciiWrl k predmetu plnenia tejto zmluvy ili vymenuje Ich do realizačného tímu projektu. 

3. Objednávater zabezpeČi pre zamestnancov zhotovlef'lJ beZPeČnOSť ili odlranu ZlÍ"aVia pri práci v PrieStDrOC:h a oa 
zariader'B:h objednávatera. 

4. Zhotoviter vykoná činnosti špecffikcwané v priohe l . 2 tejto untwy - Kafkuláda ceny služieb a harmonogram 
Implementácie projektu, a to v term{noch dohodnutých pri otvoreni projektu. Zhotovitef môže služby vykonávať po 
etapáCh. 

5. Objednávater zabezpeči prfpr.wu miesta inštalácie AN podra pokynov zhotovItera a umožni na výzvu zhotovlteFilI 
prístuP k zariadeniam potrebným pre túto Imtaláciu. 

6. Služby nad rámec roz.sahu LNedenom v prtohe l. 2 tejto zmll.NY zhotovitef vykoná na po!iadanie objednávatefa vo 
rorme plsomnej objednávky. Ich výkon bude kontrolovaný, prebemný a kiWkulovaný v súlade s ustanoveniiwni tejto 
~UVV a aktuálnym cenníkom zhotovitef'a. 

7. PlnenIe predmetu ZmtlNY bude ... ončené pocIpisanim prebemc::teho protokolu služieb, ak!bo pcx:Ipi:soyal'im 
prebel'ildctt protokolov skJžieb pri čiastkovom odovzdávaní služieb. VZOf preberacieho protokolu na služby tvorí 
Pnlohu Č. 3 - Preberad protokol slUŽieb. 

8. Doddanie termínov plnenf stanovených harmonogramom je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
objednávatera. po dobu hodnotenia jednotlivých časti projektu na strane objednávatera a omeškania objednávateFa 
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s ~ spolupôsobenia, nie je zhotovitef' v omeškaní 5 plnením povinnosti. Doba plnenia predmetu zmluvy 
bude: predÍžená o dobu poskytnutia spolupôsobenia. hOdnoteni CI sdwarovania jednotlivých časti projektu. 

Čl.inok V. 
Cena il pl.tobn' podmienky 

cena predmetu zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení zmien a doplnkov na: 1320,00 EUR bez DPH, slovom: jedentil:Íc:trIltodvadut' EUR bez DPH, t.j. 
1584,00 EUR s DPH, slovom: jedentlsícpäťstoosemdeslat:štyrl EUR s DPH. Aktuálna ~ka sadzby DPH je stanovená 
pcxIra platných ~becne záväznýdl predpisov v čase dodania služby. Kalkulácia ceny služieb je uvedená v Prílohe Č. 2. 
1. Zhotovitef' môže vystaviť faktúru za každú etapu samostatne. Faktúru vystaví najneskôr do 15-tich dní odo dňa 

dodania služieb v konkrétnej etape projektu padra harmonogramu (dátum podpisu prllolly Č. 3 - PreberaO protokol 
služieb). Objednávate/' zaplati zhotovitel'ovi cenu predmetu zmluvy na základe faktúr vystavených zhotovttcrom 
v lehote sptalnostl 45 dní. 

2. vysta"""ú faktúru je _ povinný doručiť objednávaterOYi elektronicky. BIi!lie podm;enky elektrcoid<el 
fakturácie sú upravené II Zmluve o elektronickom zasielaní faktúr zmluvným partnerom uzavretej medli 
zhotoviterom ČI objednávateľom, ktorá sa vzťahuje aj na túto zmluvu. 

3. V prípade omeškania objednávatera s úhradou záväzku môže zhotovite/' uplatniť sankcie v zmysle platných právnych 
predpisov. 

Č"nok VI. 
Osobitn' ustanoveni .. 

1. Objednávater udefuje zhotoviterovi súhlas, aby údaje, ktoré mu poskytol pre účely uzatvorenia tejto zmluvy, 
spracoval v súlade s § 7 zákona Č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov vo svojom informačnom systéme. 

2. V prípade ak počas plnenia tejto zmluvy zhotovitel' VYtVOrÍ diek:J v zmysle zákOna NR SR č. 618/2003 Z. l . 
o aUtOr'StIOm prave a právach SÚVisiacich s autof'ským právom (At.ItOfSkÝ zákon) v znení nesktrlich predpisov, 
zhot:ovite( udeťuje objednávatel'ovI licenciu na pou!tle diela za podmienok a v rozsahu licencie udelenej 
objednávatel'ovi zmluvou o poskytovaní služieb, na základe ktorej objednávater riskal právo používať AF7V. Cena 
licencie je zahmutá v cene uvedenej v ďánku V. tejto zmluvy. 

Čl.inokVII. 
Zmen_ Dvlzku 

l. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v termíne do 5 pracovných dni od 
odoslania dodatku druhej strane. Počas tejto doby,le tYmto návrhom viazaná strana, ktorá ho podala . 

2. Zmluvné strany sa dOhodli, že v prípade rozporo\l týkajUddl sa zmeny alebo Zl\I~ záväzku požiada jedna zo stran 
o rozhodnutie súd. 

l . Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

Čl6nok VDJ. 
zjve"'" uänovenJ. 

2. Zmluva nadobúda platnosť a úČinnost' dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 
3. Zmluva môže byť menená a doplňaná písomnou dOhodou označenou ako oslované dodatky. 
4. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia platnou legislatívou Slovenskej republiky, 

najmä Obchodným zákonnfkom. občianskym zákonníkom a autorským zákonom v zneni nesko~ích predpisov. 
S. Zmluvné strany sa doh<xtli, že všetky spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti s plnením tettn zmluvy a zmluvne 

strany ich nevyriešia vzájomnou dohodou, budú prerokované prislu~ým obchodným súdom podra sídla zhotovitera . 
6. ZmkNa môže z.anMu1Ut': 

Dohodou zmluvných strán. 
Odstúpením od zmluvy za podmienky, že druhá wana podstatne poruši ustanovenia tejto zmluvy. Podstatným 
porušením zmluvy je por-tknie ď. IV. bod 2. a čt . V. bod 2. Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia 
druhej strane. 

7. NeOOdeliternou súčast'ou tejto zmluvy sú tieto pmohY: 
• Pn10ha Č. 1 - Miesto realizácie projektu a zoznam oprávneným osôb 
• pn10ha Č. 2 - Kalkuláda ceny služieb a harmonogram Implementácie projektu 
• Príloha Č. 3 - Preberad protokol služieb - vzor 

B. Táto zmluva,le vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorýdl IWdá zmluvná strana dostane 1 vyhotovenie. 
9. Zmluvné strany týmto vyhIasuju, že sa s ustanoveniami zmluvy podrobne oboznámJW, 5ÚtIlasia s jej obsahom, čo 

vyjadrujú svojimi podpismi. 

JUDr. Martin Clmr6k 
ri_r 
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Miesto ruliúde projektu il zoznllm oprbnených os6b 

MI __ 1ZáCIe projolctu, 

Mestaki. nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DRSC., 
Bernol8kova 4, 
953 34 Zlaté Moravce 

Osoby objednb ... r. oprávnené konal' pre úl:ely zmluvy: 

Vecný ga@ot projektu: JUDr. Martin Cimrák 

Schvaľuje/podpisuje 
• Objednavky 
• PožiadavkY na zmeny 

Proiektoyý manažér; JUDr, Martin Clmrák 

Schvaruje/podpisuje 
• yYstupy všetkých etap plnenia objednávky alebo zmeny 

vemý ga@otoroiektu: Ján Yawlčiak 

Schvaruje/ podp;SUje 
• Ponuka 
• Po!ladavky na zmeny 

Pm!ektoVÝ manaŽér: Aleš pánik 

Sdwaruje/podpisuje 
• Výstupy všetkYch etáp plnenia Objednávky alebo zmeny 
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Príloha Č. 2 

Kalkul'cia ceny služieb a harmonogram implementide projektu 

------
~:7" .. ,.·--." ... . ) . . ...• ~ 

" '.' . ',I 
'6.{" , 
~~-_.- -~-- ~-~ - - -

Služby implementácie (inštalácia IS, základné nastavenia, školenie 
looužívaterov konverzia údaiov a DOd.) 1320 OO € 158400€ 

cena celkom 1320 OO € 158400€ 

ČINNOSŤ POI':Br B.OIllN 1'IilQdIj~ 

NASADENIE. KONFIGURÁCIA A ŠKOLENIE MODULU 8 1212013 
ÚČTOVNicrvo (OF. OF. BANKA POKLADŇA ... ) 

NASADENIE. KONFIGURÁCIA A ŠKOLENIE MODULU 8 112014 
MAJETOK 

IN~TALÁCIA KONFIGURÁCIA PC KLIENTA IS 2 12/2013 

NASADENIE. KONFIGURÁCIA A ŠKOLENIE MODULU 6 12/2013 
SKLAD 

SPOLU: 24 
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Príloha loJ 

Preberací protokol slu!ieb - vzor 

Podpisom tohto preberadeho protokolu objednávate!' potvrdzuje prevzatie nasledovného predmetu zmluvy: 

Poznámky a pripomienky: 

Podpisom preberadeho protOI<au zhotovireI'ovi vzniká právo fakturovať cenu za predmet zmluvy, ktorý sa vzt'ahuje na 
uvedenú službu. 

Preberací protokol tvori neoddeliternú súčasť zmluvy č.1311NOSO. 

V ...............•....•.• , dňa .......... .............. .. 

za zhotovitera: za objednávatera : 
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