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ZMLIJVA O DlELO
na dodanje Info-kiosku so SW, uzavretá podra ~ 536 a násl. Obchodného
zákonníka.
1. Zmluvné strany
1.1 Zhotovjter:
QEX, a.s.
Brnianska 1
911 05 Trenčín
V zastúperii: Ing. Ondrej Hort, generálny riaditer QEX, a.s.

IČO: 00587257
DIČ: 2020383013
IČ DPH: SK2020383013
Bankově spojenie:
UniCredit Bank, a.s., Trenčín
IBAN: SK351 1110000006622855000

1.2 Objednávater;
Mestská iiifromačná kancelária Poprad
Námestie sv. Egidia 43/86
058 01 Poprad
V zastúpení: Ing. Lucia Pitoňáková riadíterka MIK Poprad

iČo: 42381193
DIČ: 2024097372
iČ DPH (len podnikaterská činnost‘): SK2024097372
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
SK14 0200 0000 0033 0415 0853— hlavná činnost‘
SK66 0200 0000 0033 0417 1451 podnikatefská činnost‘
—

2. Predmet zmluvy:
2.1
Zhotovjteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola
vybraná objednávate~o~ ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných
v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná dodávku a Infokiosku s dotykovým
dísplejom, s uhlopriečkou 55“ spolu so softvérom (SW) v zmysle cenovej ponuky.
Cenová ponuka je súčasťou zmluvy (Príloha č. 1).

2.2
Objednávater sa zavázuje, že dokončené dieio prevezme, zaplatí za jeho zhotoven je
dohodnutú cenu a poskytne zhotovitefovi dojednané spolupÓsobenje
2.3.
Predmetom zmluvy je dodávka a montáž Infokiosku spolu so softvérom (SW) podľa
cenovej ponuky 2801 01 6/001.

3. Ďaišj záväzok zhotovjtera
3.1

.

Zhotoviter pri realizácii prác dodrží všeobecne závazné predpisy, technické normy,
dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgár‘ov a poverených
organizácií.
4. Čas pinenia
4.1
Zhotovíteť sa zavázuje, že dodá objednávaterovi predmet plnenia podfa ods. 2.1, 3.1,
4.3 tejto zmluvy v termínoch:
Info-kiosk + montáž
do 15.3.2017
SW aplikácie
do 31.3.2017
-

odhadovaný začiatok montáže: 15.3 o 9:30 Ukončenie montáže 15.30 16:00
4.2

.

Dodržanje tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupósobenia
objednávatera dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávatera 5
poskytnutím spoiupósobenja nie je zhotovíteť v omeškaní so splnením povinnosti
dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.
4.3
Zhotovitel‘ splní predmet diela v mieste plnenia a zabezpečí montáž infokiosku na
určenom mieste v priestore infopointu Mestskej informačnej kanceiárie Poprad v
zákaznjckom centre na železničnej stanici v Poprade.
5. Spolupósobenie objednávateľa
5.1
Zhotoviteľ pri
a nariadenia

inštalačných

prácach

dodrží

všetky

bezpečnostné

predpisy

5.2
Objednávater sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupósobenie spočívajúce
najmä pri vývoji SW aplikácie v rozsahu, ktorý bude stanovený na základe jednaní a
dohody medzi objednávaterom a dodávateľom.
Požiadavky na SW informačného systému pre informačný kiosk umiestnený na ŽS
Poprad
lnformačný systém musí spÍňať minimálne tieto požiadavky:
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

Poskytovať jednoduchý systém na správu obsahu, tzv. Content Management
System (CMS)
Pristup do CMS je možný len autorizovaným používateľom na základe
uživateľského mena a hesla
ZabezpeČiť, aby sa koncový používateľ nemohol dostať do operačného
systému bežiaceho na informačnom kiosku
Zobraziť mapu atrakcií mesta Poprad. Mapu dodá odberatef informačného
systému. Mapu predstavuje statický obrázok s klikatefnými bodmi. Po kliknutí
na aktivny bod sa zobrazia informácie v pop-up okne s obrázkami atrakcie
a popisom.
Zobraziť podrobné informácie o vybranej atrakcii.
Zobraziť statický obrázok radenia vlakov. Obrázok dodá odberater IS.
Zobrazovať RSS feed v sekcii „Podujatia‘
Zobrazovať IFRAME v sekcii „Kam na výlet“
Umožniť pristup k systému tretej strany len v prípade zobrazenia cestovných
poriadkov a to vo forme IFRAME na hlavnej obrazovke informačného kiosku
Možnosť zálohovať údaje a obnovu systému zo zálohy
Mimo dotykového režimu bude na obrazovke prehrávaný reklamný obsah s
informáciou, že dotykom sa interaktívna obrazovka aktivuje.
—

Medzi ďalšie požiadavky na IS patria:
.
.

Dodávater musí vyhotoviť grafický návrh, ktorý je možné nasadiť len Po
odsúhlasení zo strany odberateľa
Obrazovka IS musí byť optimalizovaná pre ovládanie pomocou dotyku.

5.3
Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických
vád.

6. Cena a platobné podmienky
6.1
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo dodávka a montáž Infokiosku
čI. 2 a 3je spracovaná v súlade so zák. Č. 18/1996 z.z. o cenách.
Cena predmetu diela : 6860,- Eur
DPH 20 % :1372,- Eur
Cena spolu : 8232,- Eur
slovom: osemtisícdvästotridsaťdva Eur.
—

+

SW

Z toho:
Cena za info-kiosk (55“ dotyková obrazovka) : 4680,- € vrátane DPH (štyritisícšesťsto
eur)
Cena za montáž: 444,- € vrátane DPH (štyristoštyridsaťštyri eur)
Cena za software v zmysle požiadaviek: 3108,- € vrátane DPH (tritisícstoosem eur)
6.2
Ak dójde k zániku zmluvy z dóvodov na strane objednávatera, vzniká dodávatefovj
nárok na úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvr‘ých
strán. Ak sa nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotovitel‘ súd O rozhodnutie.
6.3
Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom Po splnení
predmetu zmluvy v zmysle bodu 4.1. Faktúra bude splatná do 15 dní od jej odoslania
objednávaterovi.
7. Zodpovednosť za vady, záruka
7.1
Zhotovitel‘ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podfa tejto zmluvy,
7.2
Zhotovitel‘ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania
objednávatefovi. Za vady vzniknuté Po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli
spósobené porušením jeho povinnosti.
7.3
Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spósobené 3 stranou, vandalizmus.

7.4
Záručná doba je 3 roky a začina plynúť odo dňa odovzdania diela objednávatel‘ovj.
7.5
Zhotoviter sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácje /závady diela/ na
hardvérj, ako aj softvérové závady bez zbytočného odkladu, najneskár však v lehote
do 15 pracovných dni od upiatnenia reklamácie.
7.6
Výhrady orgánov štátnej správy a organizácií poverených výkonom štátnej správy k
projektu pri jeho prerokovaní Po dodaní sa neposudzujú ako závady.
7.7
Cennik mímozáručných / pozáručných prác
Doprava: 0,45€/km vždy z Trenčína
Servisná hodina na mieste 35€
Programátorská hodina 55€
-

-

-

8. Zmluvnó pokuty
8.1
Ak zhotovitel‘ nesplní svoj závázok dodať dlelo v termíne dohodnutom v ods. 7.5
zmluvy, zaplatí objednávatej‘ovj pokutu vo výške 0,02% z dohodnutej ceny dlela za
každý deň omeškanja.
8.2
Ak je objednávater v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je
povinný zaplatiť zhotoviteľovj úroky z omeškanja vo výške 0,02% z nezaplatenej
sumy za každý deň meškania.
9. Záverečné ustanovenja
9.1
Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. Zmluva nadobúda platnosť dňom
podpisu zmluvnými stranami a účinnosť deň Po dni jej zverejnenia na webovom sídle
objednávatera.
9.2
Ak dójde Po uzavretí zmiuvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmiuva
uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upravíť zmluvu vo všetkých ustanoveniach
dotknutých touto zmenou.

9.3
Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa.
9.4
Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoven~ach. z ktorých každá strana dostane jedno
vyhotovenie.
V Poprade dňa

Mestská nlormačná kancelária Poprad
in. sv. Egfdia 43/86

Ing. Lucia Pitoňáková

Ing. OXdrej Hort

Mestská informačná kancelária Poprad

QEX, a.s.

