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Zmluva o dielo č.1/2020

uzatvorená podľa ustanovení § 269 ods. 2 za použitia § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Z:z.,
Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov
a zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom ( autorský
zákon), v znení neskorších predpisov
Čl. I.
Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ:

Obec Závod

Sídlo:
Právna forma:
Zriadená:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Obecný úrad, Sokolská 243, 908 72 Závod

Právnická osoba
Zákonom o obciach č.369/1990 Zb. O obecnom zriadení
Ing. Peter Vrablec
00310158
2020380131
nie je plátcom DPH

Prima banka Slovensko, a.s.
SK97 5600 0000 0032 0325 0003
Zástupca oprávnený jednať vo Ing. Peter Vrablec
veciach technických
Telefón:
0347799254

ďalej len „objednávate}"'
1.2. Zhotoviteľ:
Sídlo:
Právna forma:
Zapísaná:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zástupca oprávnený jednať vo
veciach technických:
Telefón:

ErasData-Pro s.r.o.

Podlesná 608/8, 900 91 Limbach
Spoločnosť s.r.o. (právnická osoba)
v OR Okresného súdu Bratislava, Oddiel: Sro, vložka č.: 9453/B
RNDr. Juraj Baráth
314 009 06
2020347637
SK2020347637
SLSP, a.s. Bratislava
SK7909000000000011444387
Mgr. Peter Černák ( cernak@erasdatapro.sk)
+421 911 788 006

( ďalej len „zhotovitel"')
(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany")

Preambula

Túto zmluvu uzatvárajú zmluvné strany ako výsledok verejného obstarávania zákazky
s nízkou hodnotou v zmysle§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
(ďalej len „zákon
o V O") na predmet zákazky

1.

2.

3.

4.

5.

Článok I.
Predmet diela
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zrealizuje dielo „Mapová
integrácia
údajov agendového systému obecného úradu Závod"
(ďalej
len
„mapová
integrácia
agendových
údajov"
alebo „Smartmap " alebo „dielo" alebo
„predmet
zmluvy")
V rámci realizácie diela zhotoviteľ vykoná nasledovné služby a poskytne
nasledovné licencie:
a)
služby konsolidácie a validácie vybratých agendových databáz voči
adresno - lokalizačnému registru,
b)
služby konsolidácie a validácie vybratých agendových databáz voči
údajom katastra nehnuteľností,
c)
dodá lokalizačné databázy,
d)
dodá a implementuje autorskú softvérovú aplikáciu na predmet
zákazky „
Mapová integrácia údajov agendového systému obecného úradu
Závod",
e)
poskytne licenciu na používanie predmetu zákazky,
f)
dodá aplikačný nástroj zabezpečujúci tvorbu geodokumentácie a
prepojenia dokumentácie stavebného úradu obce Závod s mapovým
podkladom,
g)
zaškolí pracovníkov obecného úradu.
Podrobná špecifikácia diela je uvedená v Prílohe č.1 tejto zmluvy.
Zhotoviteľ preberá záväzok dodať predmet tejto zmluvy vo vlastnom mene
a na vlastnú zodpovednosť. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať predmet
zmluvy a zaplatiť
cenu podľa článku III. tejto zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v rozsahu, kvalite,
cene, v čase a za podmienok, ktoré sú špecifikované v ďalších ustanoveniach
tejto zmluvy.
Pokiaľ dôjde v priebehu vykonania prác k zmenám predmetu plnenia zo strany
objednávateľa, ktoré budú mať vplyv na cenu a termín plnenia, zaväzuje sa
objednávateľ tieto upraviť dodatkom k tejto zmluve.
Článok II.
Podmienky a spôsob realizácie predmetu zmluvy

1.
2.

3.

Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a vlastné nebezpečenstvo.
Zhotoviteľ sa zaväzuje predmetné riešenie poskytnúť ako komplex služieb
potrebných na komplexnú prípravu a integráciu agendových dát úradu do
mapového prostredia a poskytnutia softvérovej licencie - formou SaaS (
software as a service / software ako služba) formou internetového prístupu.
Miestom dodania predmetu zmluvy je Obecný úrad Závod, kde zhotoviteľ
odprezentuje funkčné riešenie dodávanej služby cez počítačového (web)
klienta na počítači obecného úradu.

5.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, ktorá bude
spočívať najmä:
a)
v umožnení nevyhnutného prístupu do svojich priestorov podľa
potrieb
efektívneho naplnenia účelu tejto zmluvy,
b)
na základe výzvy zhotoviteľa zúčastniť sa jednotlivých výkonov a
dodávok podľa potrieb naplnenia predmetu tejto zmluvy,
c)
v poskytnutí zdrojových agendových databáz a vo vzájomn ej
spolupráci
a spolupôsobení pri integrácii dodaného predmetu tejto
zmluvy a to najmä vo
vzťahu ku vlastným agendovým databázam,
ktoré sú predmetom geointegrácie.
Podrobná
špecifikácia
štruktúr
agendových databáz potrebných
pre
geointegráciu
zo
strany
objednávateľa je uvedená v Prílohe č.1 tejto
zmluvy.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky objednávateľa pristúpi
k uzavretiu zmluvného vzťahu s objednávateľom v súlade s cenovou ponukou
zo dňa.14.10.2020, v ktorom sa zaviaže vykonávať servisnú podporu vrátane
pravidelných zmien a aktualizácií v dodanom diele, v časových intervaloch
požadovaných objednávateľom, resp. vytvoriť nadstavbové aplikačné
moduly
podľa špecifikácie objednávateľom. Rozsah, spôsob aktualizácie
a doba účinnosti a podrobná funkčná špecifikácia nadstavbových aplikačných
modulov budú definované v predmetnom novom zmluvnom vzťahu s
objednávateľom v zmysle prvej vety tohto článk u zmluvy.

Článok III.
Cena a platobné podmienky
1. Cena za predmet Zmluvy podľa čl. I., bod 2. a) - f), v špecifikácii podľa
Prílohy č.1 je stanovená dohodou zmluvných strán podľa Zákona o cenách
18/1996 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov vo výške 7 920,- EUR bez
DPH (slovom: sedemtisíc deväťsto dvadsať EUR). DPH podľa súčasne platnej
legislatívy je vo výške 20%, čo predstavuje 1 584,- EUR (slovom: tisíc päťsto
osemdesiatštyri EUR). Výsledná suma za dodanie predmetu diela podľa čl. I.,
bod 2., odsek a) - f), tejto zmluvy, predstavuje spolu s DPH čiastku 9 504,
(slovom: deväťtisíc päťstoštyri EUR s DPH).
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zmeny daňových alebo všeobecne
záväzných právnych predpisov, ktoré majú preukázateľne vplyv na dojednanú
zmluvnú cenu, budú v dobrej viere rokovať o úprave dojednanej výšky ceny vo
forme Dodatku k tejto zmluve.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že najskorším platobným míľnikom za
dodanie diela je 1.2. 2021, pričom zhotoviteľovi vzniká právo fakturovať
cenu za dodané dielo po podpise akceptačného protokolu, najneskôr však
v termíne podľa čl. IV. bod 1.
4. V cene predmetu zmluvy sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace
s realizáciou diela, vrátane ceny za udelenie licencie na používanie diela podľa
tejto zmluvy.
5. Platby budú zrealizované na základe daňového dokladu vystaveného
zhotoviteľom podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov.
6. Splatnosť faktúry je dvadsaťjeden (21) dní od jej doručenia objednáyateľovi.
Odplata bude vykonaná formou bankového prevodu z účtu objednávateľa na
účet zhotoviteľa. Prílohou faktúry bude podpísaný preberací a akceptačný
protokol.

7. V prípade, ak faktúra vyhotovená zhotoviteľom nebude obsahovať všetky
zákonom stanovené náležitosti, alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné
údaje, objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, resp.
opravu s tým, že prestane plynúť lehota splatnosti faktúry a nová lehota
splatnosti začne plynúť doručením novej, doplnenej resp. opravenej faktúry.
Zhotoviteľ je povinný bezodkladne podľa charakteru nedostatku vyhotoviť
doplnenú resp. opravenú alebo novú faktúru s novou lehotou splatnosti znovu
aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu objednávateľa, ktorá je uvedená
v záhlaví tejto zmluvy.
8. Dňom splnenia peňažného záväzku je deň odpísania dlžnej sumy z účtu
objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
9. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok na realizáciu predmetu
zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli na bezhotovostnom platobnom
styku.
10. Bankové poplatky objednávateľa znáša objednávateľ, bankové poplatky
zhotoviteľa znáša zhotoviteľ.
11. Obe zmluvné strany vylučujú postúpenie pohľadávky bez predchádzajúcej
písomnej dohody tretej osobe.

Článok IV.
Termíny plnenia, prebierka a akceptácia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá dielo v rozsahu čl. I a podľa špecifikácie
uvedenej v Prílohe č. l v termíne najneskôr do 120 dní od podpísania tejto
zmluvy oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s poskytnutím zdrojových
podkladových údajov zo strany objednávateľa, nevyhnutných na integráciu v
rámci dodania predmetného diela, predlžuje sa v prípade potreby termín
dodania o dobu omeškania.
3. Objednávateľ potvrdí prevzatie predmetu diela v písomnom preberacom
protokole, podpísanom oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
4. Pod pojmom „preberací protokol" sa rozumie dokument podpísaný obidvoma
zmluvnými stranami, ktorý potvrdzuje, že zhotoviteľ odovzdal a objednávateľ
prevzal dodávku diela za účelom akceptácie.
5. Po protokolárnom prevzatí diela začne bežať akceptačná lehota v trvaní 3
(troch) pracovných dní. Počas akceptačnej lehoty objednávateľ zabezpečí
otestovanie správnosti a funkčnosti diela podľa tejto zmluvy a v rozsahu
podrobnej špecifikácie podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. V prípade ak predmet
plnenia podľa tejto zmluvy nebude vykazovať žiadne chyby pre obvyklé
používanie, objednávateľ potvrdí v stanovenej akceptačnej lehote akceptáciu
prevzatého diela akceptačným protokolom podpísaným oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.
6. V prípade, že objednávateľ podľa svojho primeraného uváženia stanoví, že
predmet diela nespÍňa funkčné požiadavky špecifikované podľa tejto zmluvy,
predloží v rámci akceptačnej doby písomné oznámenie, ktoré detailne
špecifikuje nedostatky. Zhotoviteľ vynaloží primerané úsilie, aby odstránil
špecifikované nedostatky, ak tieto boli spôsobené porušením jeho zmluvných
povinností. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať takto upravené- dielo na
opätovnú akceptáciu v zmysle bodu 4 tohto článku.
7. Pod pojmom akceptačný protokol sa rozumie dokument podpísaný obidvoma
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zmluvnými stranami, ktorý potvrdzuje úplnosť dodaného diela. V prípade ak
objednávateľ do 3 (troch) pracovných dní od prevzatia diela písomne
nepredloží žiadne pripomienky k úplnosti diela, bude toto dielo považované za
akceptované a preberací protokol sa zároveň považuje za akceptačný protokol.
Článok V.
Zodpovednosť za škodu, chyby a zmluvné sankcie

1.

Zmluvné strany zodpovedajú za škodu spôsobenú v dôsledku porušenia
akejkoľvek povinnosti, vyplývajúcej im z tejto zmluvy a z platných právnych
predpisov alebo v dôsledku konania alebo opomenutia konania, súvisiaceho
s plnením tejto zmluvy, pričom v prípade vzniku škody je zmluvná strana,
zodpovedná za vznik škody, povinná nahradiť druhej zmluvnej strane takúto
škodu v skutočnej výške.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dodané dielo neporušuje práva duševného vlastníctva
tretích osôb. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť objednávateľovi všetky škody,
ktoré objednávateľovi vzniknú porušením tohto záväzku.
3. Zhotoviteľ plne zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy v zmysle čl. I. bude
počas dohodnutej záručnej doby vykazovať technické a kvalitatívne
ukazovatele potrebné na obvyklé používanie.
4. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na dielo ako celok po dobu, ktorá
skončí uplynutím záručnej doby. Záručná doba je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov
odo dňa akceptácie diela.
5. Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie vady diela, ktorá sa preukáže
počas plynutia záručnej doby ako oprávnená. Pod pojmom oprávnená vada
diela sa považuje taká vada diela, ktorá bráni obvyklému spôsobu použitia,
v zmysle odst. 3. tohto článku.
6. Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstraňovanie vady diela, ktorá sa vyskytne
v rámci záručnej lehoty, po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom,
bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote 3 pracovných dní od jej
oznámenia na e-mailovú adresu info@erasdatapro.sk.
7. Pod pojmom nástup na odstraňovanie vady diela sa rozumie:
a)
fyzická prítomnosť zástupcu zhotoviteľa na pracovisku objednávateľa,
čo je potrebné zdokumentovať písomným záznamom podpísaným osobami
zodpovednými za technické veci v zmysle tejto zmluvy, alebo
b)
e-mailová správa od zhotoviteľa o prijatí hlásenia chyby a návrh jej
riešenia.
8. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto zmluve,
objednávateľ si môže uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,04%
z celkovej ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania, ak sa zmluvné
strany písomne nedohodnú inak.
9. Ak objednávateľ neuhradí faktúry v termíne dohodnutom v čl. III. tejto
zmluvy, zhotoviteľ si môže uplatniť nárok na úroky z omeškania vo výške
0,04% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany
písomne nedohodnú inak.
1 O. Zodpovednosť zmluvných strán za vzniknuté škody sa riadi podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.
11. V prípade porušenia alebo nedodržania podmienok užívania, uvedených v čl.
VII. tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo domáhať sa ochrany autorského práva

v súlade s ustanoveniami Autorského zákona. V prípade takéhoto porušenia má
zhotoviteľ právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 10% z celkovej ceny diela,
a to za každé úmyselné porušenie podmienok užívania.
12. Zmluvné strany sa zaväzujú upozorniť písomne druhú zmluvnú stranu bez
zbytočného odkladu na vzniknuté okolnosti vylučujúce zodpovednosť,
brániace riadnemu plneniu tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju,
k vyvinutiu maximálneho úsilia na odvrátenie a prekonanie okolností
vylučujúcich zodpovednosť.
13. V prípade vzniku okolností vylučujúcich zodpovednosť sa zmluvné strany
zaväzujú urobiť také opatrenia, aby sa dosiahol účel tejto Zmluvy a aby sa
vyrovnali ich vzájomné nároky.

Článok VI.
Odstúpenie od Zmluvy
1. Túto zmluvu je možné ukončiť formou dohody zmluvných strán alebo
odstúpením od zmluvy s následným vysporiadaním vzájomných nárokov
zmluvných strán.
2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
a)
ak je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním dodávok špecifikovaných v
predmete zmluvy a ani v rámci primeranej dostatočnej lehoty, poskytnutej mu
objednávateľom, nie je schopný dodať dohodnuté dielo,
b)
ak bude mať predmet tejto zmluvy závažné chyby a zhotoviteľ ich
neodstráni ani v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia takejto chyby
zo strany objednávateľa,
c)
z dôvodov porušenia ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy
zhotoviteľom.
3. Zhotoviteľ môže od zmluvy odstúpiť, ak zistí prekážky znemožňujúce
vykonanie diela dohodnutým spôsobom a zmluvné strany sa v primeranej
lehote nedohodnú na zmene zmluvy.

Článok VII.
Podmienky užívania predmetu zmluvy
1. Objednávateľ sa zaplatením ceny podľa čl. III. odsek 1. tejto zmluvy stáva
oprávneným užívateľom predmetu zmluvy.
2. Podpisom tejto zmluvy zhotoviteľ udeľuje súhlas (licenciu) na používanie
predmetu diela v zmysle čl. I. tejto zmluvy ako licenciu nevýhradnú, odplatnú,
časovo a územne neobmedzenú.
3. Objednávateľ je oprávnený predmet tejto zmluvy používať výlučne pre interné
účely v súlade s predmetom svojej činnosti a v rozsahu poskytnutých licencií.
4. Objednávateľ nemôže poskytnúť dielo ani jeho časť žiadnej tretej osobe ani
publikovať dielo alebo jej časť akýmkoľvek verejne dostupným spôsobom bez
písomného súhlasu zhotoviteľa.
5. Objednávateľ je oprávnený používať všetky údaje agendového systému
integrované v rámci systému Smartmap, ako aj všetky vlastné údaje a vrstvy
vytvorené v rámci integračného riešenia Smartmap, v akejkoľvek podobe
a štruktúre, ako výsledok činnosti pracovníkov obecného úradu bez
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akýchkoľvek obmedzení zo strany zhotoviteľa, okrem použitia mapových
vrstiev špecifikovaných v bode 6. tohto článku.
6. Všetky autorské, distribučné a predajné práva na predmet tejto zmluvy, sú
výhradným vlastníctvom zhotoviteľa.
7. Objednávateľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsob využívania predmetu
diela, a to tak v zmysle interpretácie dátových štruktúr, ako i rozhodnutí na
základe úplných alebo i čiastkových výstupov.
8. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za chyby, ktoré má dielo, tvoriace
predmet tejto zmluvy, v čase jeho odovzdania objednávateľovi, a to aj
v prípade, ak sa chyba prejaví až počas používania diela.
Článok VIII.
Autorské práva
1. Dielo, ktoré je predmetom zmluvy, je autorským dielom zhotoviteľa s
užívacím právom diela alebo jeho častí pre potreby objednávateľa a poskytuje
sa mu ochrana v zmysle autorského zákona č. 185/2015 Z.z. v znení
neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy za
podmienok určených v tejto zmluve a udržiavať zdrojovú verziu predmetu
zmluvy vo svojom archivačnom režime.
Článok IX.
Mlčanlivosť
1. Za dôverné informácie sú na základe tejto Zmluvy stranami považované všetky
informácie vzájomne poskytnuté v ústnej, písomnej alebo elektronickej forme,
najmä informácie, ktoré sa strany dozvedeli v súvislosti s touto Zmluvou,
informácie obsiahnuté v databázach Objednávateľa, s ktorými by prišiel
zhotoviteľ do styku, ako aj know-how, ktorým sa rozumejú všetky poznatky
obchodnej, výrobnej, technickej či ekonomickej povahy súvisiace s činnosťou
zmluvnej strany, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu hodnotu a ktoré
nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné a majú byť utajené.
2. Žiadna zo zmluvných strán nesmie sprístupniť tretej osobe dôverné informácie,
ktoré pri plnení tejto Zmluvy získala od druhej zmluvnej strany. Zmluvné
strany môžu sprístupniť dôverné informácie za účelom plnenia tejto Zmluvy
zamestnancom podieľajúcim sa na plnení podľa tejto Zmluvy za rovnakých
podmienok, aké sú stanovené zmluvným stranám v tomto článku, a to len v
rozsahu nevyhnutnom pre riadne plnenie tejto Zmluvy. Ďalej ich môžu
sprístupniť tretím osobám za účelom uskutočnenia právneho, účtového alebo
daňového auditu niektorej zo zmluvných strán, ak sú tieto osoby viazané
povinnosťou ochrany informácií najmenej v rozsahu, aký je stanovený v tomto
článku. Dôverné informácie sú považované zmluvnými stranami za obchodné
tajomstvo a obidve zmluvné strany sa ho zaväzujú takto chrániť.
Článok X.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami
obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
podľa osobitných predpisov.

2. Všetky práva a povinnosti, ktoré vyplývajú pre realizácii tejto zmluvy sa budú
riadiť ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. a súvisiacimi
právnymi predpismi.
3. V prípade sporného chápania tejto zmluvy sa obidve strany budú snažiť
predovšetkým o zhodu v dobrom pred prípadným zahájením právnych krokov.
4. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať so všetkou
odbornou starostlivosťou, pričom sa bude riadiť východiskovými podkladmi
objednávateľa.
5. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé,
ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie,
živelné pohromy atď.
6. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa
vyššej moci, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú
stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak
nedôjde k dohode má strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, právo odstúpiť
od zmluvy.
7. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží 1 vyhotovenie.
8. Súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 - Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy
9. Obsah tejto zmluvy je možné zmeniť alebo zrušiť iba na základe vzájomn ej
dohody zmluvných strán formou písomného dodatku podpísaného ich
štatutárnymi zástupcami.

Za objednávateľa:
V Závode, dňa

/.~:!.<?.:.-!.~.LO

Za zhotoviteľa:
V Pezinku, dňa .. fJ.: ..1~_,ioQo

Ing. Peter Vral

RNDr. J

starosta obce

konateľ:
ErasDat,

/

Príloha č. 1 ku Zmluve o dielo č. 1/2020

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy
v zmysle technických požiadaviek a rozsahu predmetu obstarania objednávateľa

1. Zhotoviteľ poskytne softvérovú licenciu pre autorský softvérový produkt mapový
server Smartmap, ktorý svojimi funkcionalitami zabezpečuje požadované riešenie:
,, Mapová integrácia údajov agendového systému obecného úradu Závod".
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje predmetnú licenciu poskytnúť formou služby SaaS, formou
internetového prístupu. V minimálnom on-line prístupe do 6 používateľských licencií.
3. Zhotoviteľ poskytne služby softvérovej implementácie mapového servera Smartmap,
mapových vrstiev a dátových štruktúr v rozsahu :
a. vytvorenie prístupu do Smartmap pre používateľov na základe podkladov
objednávateľa. Klienti budú pristupovať do systému Smartmap prostredníctvom
internetového prehliadača Google Chrome alebo Mozilla Firefox ( odporúčané sú
verzie 40.x a vyššie),
b. dodanie aplikačného nástroja - funkcionality zabezpečujúcej
prepojenie
dokumentácie stavebného úradu Závod ( zoscanovaná dokumentácia) s vhodným
mapovým podkladom, vrátane dodania aplikačného riešenia na samostatnú tvorbu
geokódovania dokumentácie stavebného úradu. Proces scanovania dokumentov nie
je predmetom tejto zmluvy,
c. transformácia zdrojovej katastrálnej mapy obce Závod (k.ú. Závod) , ktorú má
obec k dispozícii od Geodetického a kartografického ústavu, jej integrácia do
mapového geomodelu Smartmap.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade, že objednávateľ poskytne počas implementácie
systému Smartmap, relevantné doplňujúce mapové podklady/vrstvy ako napr. priebeh
inžinierskych sietí , vrstvy územného plánu, tieto vrstvy zahrnúť do integrácie v rámci
Smartmap.
Nutnou podmienkou pre integráciu uvedených doplňujúcich vrstiev je potreba
poskytnúť požadované vrstvy v štandardných lokalizačných ( georeferenčných )
súboroch v GIS alebo CAD formáte a v obsahovo konzistentných vrstvách.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že aj po nasadení systému Smartmap v prípade, že
objednávateľ poskytne aktualizované alebo úplne nové podklady v súlade
s technickými požiadavkami v bode 4, že tieto budú implementované do systému
Smartmap v prípade pristúpenia k zmluve o podpore a aktualizácii systému v zmysle
čl. II, bod 5 predmetnej Zmluvy o dielo č.1/2020
6. Na základe čl.I, bod 2a Zmluvy o dielo č. 1/2020, sa v rámci konsolidácie a
štandardizácie vstupných údajov zhotoviteľ zaväzuje uskutočniť analýzu súčasného
stavu databáz agendového systému obecného úradu Závod, navrhnúť postupy na ich
využiteľnosť a komplexnú konsolidáciu databáz interných údajov úradu do dátového
modelu navrhovaného mapového servera Smartmap.
7. Zhotoviteľ na základe výsledkov analýzy poskytne služby validácie, konsolidácie
a geointegrácie agendových databázových údajov obce Závod relevantných pre
funkcionality Smartmap v minimálnom rozsahu:
a) databáza kompletného rozsahu súpisných a orientačných čísiel v obČi Závod
b) databáza názvov ulíc v obci Závod
c) databáza trvalo bývajúceho obyvateľstva v obci Závod

d) databáza poplatkov za odvoz tuhého komunálneho odpadu v obci Závod
e) databáza poplatkov za psa v obci Závod
f) databáza dane z nehnuteľností v obci Závod
8. Na základe čl.II, bod 3 Zmluvy o dielo č. 1/2020, sa v rámci procesov konsolidácie a
štandardizácie vstupných údajov zaväzuje objednávateľ, že poskytne pre potreby
geointegrácie interné agendové údaje v štruktúre:
a) ulice: ID, NAZOV,CAST_OBCE
b) adresy: ADRESA_ID, OBEC, CAST, ULICA, OC, OC-ZNAK, SC, PSC,
PARCELA
c) obyvatelia: ID, PRIEZVISKO, MENO, TITUL, ADRESA_ID
d) TKO:
ID,
NAZOV,
PREDPIS_DAN,
PLATBA_DAN,
ADRESA_MIESTA_PLATENIA
(umiesnenie
nádoby),
KATEGORIA,
POCET_VYVOZOV, POCET_NADOB
e) daň a poplatok za psa : ID, NAZOV, PREDPIS_DAN, PLATBA_DAN, KOD,
ODS., DAN, VYMERA, PSOV, KU, Pl, P2, SC, OC, ADRESA, CISLO_LV,
DRUH,
¾_ZNIZENIE_DANE,
PRAVNY_VZTAH,
PLEMENO,
EVIDENCNE _ CISLO, ADRESA_ CHOVANIA _PSA
9. V rámci štandardizácie vstupných údajov budú údaje katastra dodané objednávateľom
v rozsahu:
a) Údaje SGI - VKM, VMUO
b) Údaje SPI - minimálne v rozsahu tabuliek parciel, stavieb, bytov a vlastníkov
10. Minimálny rozsah funkcionalít mapového servera Smartmap v obci Závod:

a. Práca s mapovým podkladom
Zobrazovanie mapy , mapového výrezu, zväčšenie mapy v mapovom
okne, zmenšenie mapy v mapovom okne, posun mapy v mapovom
okne, zobrazenie voliteľných vrstiev.
b. Nástroje na vyhľadanie prvkov na mape
Podľa priestorových a atribútových kritérií - vyhľadávanie adresy,
vyhľadávanie parcely, vyhľadávanie ulice, vyhľadávanie adresy
a príslušného adresného miesta na základe mena občana z databázy
trvale bývajúceho obyvateľstva v obci, vyhľadávanie miesta chovania
psa, vyhľadanie miesta smetnej nádoby, vyhľadanie nehnuteľnosti s
vyrubenou daňou, vyhľadanie parcely, vlastníka nehnuteľnosti a LV,
vyhľadanie nehnuteľnosti s vydaným rozhodnutím stavebného úradu.
c. Zobrazenie rýchlej informácie k vyhľadaným prvkom
d. Identifikácia (vyhľadanie) najbližšieho prvku na mape
Vyhľadenie najbližšieho prvku vo vybraných vrstvách na mape - ulica,
adresa, parcela a údajov s väzbou na tieto prvky.
e. Zobrazenie tabuľky atribútov prvkov
Zobrazenie atribútov vyhľadaného alebo identifikovaného prvku v
prehľadovej tabuľke s väzbou na informácie týkajúce sa tohto prvku.
f. Rýchly prístup k údajom o ulici a lokalite (časti obce)
g. Meranie vzdialeností a plôch
Meranie vzdialeností a plôch na mape formou čiary a lomenej čiary.
h. Tlač
Tlač výrezu mapy alebo údajov zobrazených v tabuľke.
11. Súčasťou dodávky diela - Integrovaný mapový server Smartmap bude zaškolenie
používateľov v rozsahu do 6 pracovníkov obecného úradu.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že práce súvisiace s bodmi 2d), 2e) a bodmi 6a) až 6f)
podľa čl. I tejto Prílohy č. 1 zhotoviteľ vykoná na základe rozsahu a kvality
zdrojových podkladov dodaných objednávateľom.
13. Služby geointegrácie zo strany zhotoviteľa sa budú považovať za akceptované ak
zhotoviteľ
zabezpečí
geointegráciu
lokalizovateľných
údajov
z podkladov
objednávateľa, s návrhom procesov na postupné integrovanie ostatných údajov do
Smartmap
14. Táto Príloha č.1 je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, ktoré sú časťou Zmluvy o dielo č.
1/2020, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po 1 vyhotovení.
15. Obsah tejto Prílohy č.l je možné zmeniť alebo zrušiť iba na základe vzájomnej dohody
zmluvných strán formou písomn ého dodatku podpísaného ich štatutárnymi zástupcami.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:
V P ez1inku, dvna

Ing. Peter Vrablec
starosta obce

RNDr. Juraj
konateľ spol
ErasData-Pr
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