Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201931419_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Šagátova 1, 82108 Bratislava, Slovenská republika
00212008
2020801838

+421220831111

Dodávateľ:
Obchodné meno:

WIRTUOS, s. r. o.

Sídlo:

Ivanská cesta 30/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

47634065

DIČ:

2024051062

IČ DPH:

SK2024051062

Číslo účtu:

SK7211000000002924912279

Telefón:

0908729679

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nákup licencií Cogniware Insights a súvisiacich služieb

Kľúčové slová:

Cogniware Insights

CPV:

48461000-7 - Analytický alebo vedecký softvérový balík; 48211000-0 - Softvérový balík na
vzájomnú prepojiteľnosť počítačových platforiem; 48000000-8 - Softvérové balíky a
informačné systémy; 48900000-7 - Rôzne softvérové balíky a počítačové systémy;
30211300-4 - Počítačové platformy (plochy); 51610000-1 - Inštalácia počítačov a zariadení
na spracovanie informácií; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Predmet zákazky

Funkcia
Dodanie používateľských SW licencií Cogniware Insights, inštálácia a napojenie interných databázových zdrojov dodávateľa.
Technické vlastnosti

Jednotka

Dodanie používateľských SW licencií Cogniware Insights

ks

40

Inštalácia Cogniware Insights do existujúcej
infraštruktúry objednávateľa v rámci roll-on pre 19
subjektov a ich sprístupnenie vybraným používateľom
objednávateľa

ks

1

Napojenie interných databázových zdrojov (4 moduly)

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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Minimum

Maximum

Presne

Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej kontraktačnej ponuke však musí
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou
osobou a v tomto prípade je povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.
SPRESNENIE LEHOTY DODANIA: objednávateľ požaduje dodanie používateľských SW licencií Cogniware Insights do 7 dní
od účinnosti zmluvy, inštaláciu Cogniware Insights do existujúcej infraštruktúry objednávateľa v rámci roll-on pre 19 subjektov
a ich sprístupnenie do 14 dní od účinnosti zmluvy a napojenie interných databázových zdrojov najneskôr do 15.12.2019.
Predmetom zákazky je doplnenie používateľských licencií existujúcej platformy Cogniware Insights pre potreby roll-out pre 19
subjektov objednávateľa, inštalácia Cogniware Insights do infraštruktúry objednávateľa v rámci roll-on pre 19 subjektov a
sprístupnenie vybraným používateľom objednávateľa a napojenie na dátové zdroje objednávateľa. Požaduje sa napojenie
interných databázových zdrojov (relačné databázy) v rámci 4 modulov aplikačného programového vybavenia informačného
systému objednávateľa.
Úhrada plnenia bude uskutočnená po dodaní tovaru na základe doručenej faktúry s uvedením celkovej ceny s DPH a
jednotkových cien s DPH zaokrúhlenými max. na dve desatinné miesta.
Dodávateľ je povinný do 10 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť objednávateľovi súhlas od spoločnosti Cogniware,
s.r.o., so sídlom Karolinská 661/4, Karlín, Praha 8, na dodávku licencií Cogniware Insights a rozšírenie existujúcej analytickej
platformy Cogniware Insights o nové vybrané služby a funkcie implementované na tejto platforme.
Nedodržanie požadovaných vlastností a osobitných požiadaviek na plnenie zo strany dodávateľa sa bude považovať za
porušenie zmluvy podstatným spôsobom.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava II

Obec:

Bratislava - mestská časť Ružinov

Ulica:

Šagátova 1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
25.10.2019 08:00:00 - 15.12.2019 23:59:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celý rozsah

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 107 500,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 129 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.
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5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 21.10.2019 12:38:01
Objednávateľ:
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
WIRTUOS, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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