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Číslo z Centrálneho registra zmlúv Ú PSK: 140/2018/OINF 

 
 

Zmluva o dielo č. SK-2018-Z082 
 

uzatvorená podľa § 536 a následných ustanovení Obch. zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

Článok 1. Zmluvné strany 

1.1 Objednávate ľ:   Prešovský samosprávny kraj 

Sídlo:    Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

Štatutárny orgán zástupca: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 

IČO:    37870475 

DIČ:    2021626332 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu IBAN:   SK5481800000007000519082 
 

(ďalej Objednávateľ) 

 

1.2 Zhotovite ľ:   AutoCont SK a.s. 

Sídlo:    Einsteinova 24, Bratislava, 851 01 

Štatutárny orgán:   Ing. Milan Futák – podpredseda predstavenstva 

IČO:    36396222 

IČDPH:    SK2020105428 

Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Číslo účtu IBAN:   SK5309000000005030808601 

Obchodný register:  OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4953/B 
 

(ďalej Zhotoviteľ) 

Článok 2. Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je: 

2.1 Dodávka štandardného softwarového vybavenia vrátane poskytnutia práv k užívaniu dochádzkového 
modulu SENSE TIMES, ktorý je nadstavbou IS MAGMA HCM (Príloha č.1)  (ďalej „SENSE“). 

2.2 Dodávka hardvéru pre chod SENSE (Príloha č.2). 

2.3 Implementácia SENSE (Príloha č.3). 
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Článok 3. Dispozi čné práva 

3.1 Objednávateľ má právo využívať predmet zmluvy podľa článku 2. bod 1. pre riešenie úloh, vymedzených 
dokumentáciou programového vybavenia SENSE. 

3.2 Získať kópiu SENSE je dovolené pre vlastné prevádzkovanie SENSE za účelom vykonávania funkcií 
SENSE, pre účely testovania, ďalej pre archívne účely, prípadne k nahradeniu oprávnene získanej 
kópie, ktorá bola stratená, zničená, alebo inak znehodnotená. 

3.3 Objednávateľ nemá právo predať, zapožičať, alebo inak previesť alebo sprístupniť, či už priamo alebo 
nepriamo, SENSE a dokumentáciu alebo akúkoľvek licenciu alebo oprávnenie jemu pridelené. 

Článok 4. Práva a povinnosti Objednávate ľa 

4.1 Objednávateľ musí pri využívaní predmetu zmluvy konať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu 
obchodných a iných záujmov Zhotoviteľa. 

4.2 Objednávateľ nesmie bez súhlasu Zhotoviteľa ľubovoľným spôsobom SENSE analyzovať, meniť, 
prekladať do iných programovacích či národných jazykov, zahrnúť ho do iného software a šíriť produkty 
takto vzniknuté alebo odvodené od pôvodného SENSE. 

4.3 Platnosť zmluvy sa stráca automaticky, bez toho aby Zhotoviteľ musel zmluvu vypovedať, okamihom 
zistenia porušenia podmienok uvedených v článku 4. bodoch 4.1. a 4.2. 

4.4 Objednávateľ zabezpečí server a pracovné stanice so všetkými náležitosťami potrebnými pre 
implementáciu predmetu zmluvy podľa článku 2. bodu 2.1 (Príloha č.4) ako aj plnohodnotné súčinnosti 
zodpovedných administrátorov, mzdárok a personalistiek.  

4.5 Objednávateľ môže vykonať zmeny skutočností uvedených v Implementačnej dokumentácii 
dochádzkového systému SENSE len po odsúhlasení Zhotoviteľom.  

Článok 5. Práva a povinnosti Zhotovite ľa 

5.1 Zhotoviteľ je povinný dodať užívateľskú dokumentáciu k jednotlivým častiam predmetu zmluvy 
a dokument Implementačná dokumentácia dochádzkového systému SENSE podľa Prílohy č. 3. Zmluvy 

5.2 Zhotoviteľ môže vykonať zmeny skutočností uvedených v Implementačnej dokumentácii 
dochádzkového systému SENSE len po odsúhlasení Objednávateľom. 

5.3 Zhotoviteľ neručí za škody vzniknuté nesprávnym používaním SENSE, alebo používaním, ktoré je 
v rozpore s podmienkami, uvedenými v užívateľskej dokumentácii a Implementačná dokumentácia 
dochádzkového systému SENSE. 

5.4 V prípade akejkoľvek škody vzniknutej Objednávateľovi priamo alebo nepriamo na základe používania 
SENSE, je prípadná zodpovednosť Zhotoviteľa za túto škodu výslovne podmienená jeho zavinením 
a prípadná výška náhrady škody bude určená dohodou prípadne súdnym rozhodnutím. 

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje neposkytnúť tretej strane žiadne informácie a údaje, ktoré získal v súvislosti 
s plnením ustanovení tejto zmluvy a bude nakladať s údajmi v súlade so zákonom o ochrane osobných 
údajov počas jej trvania a taktiež po jej ukončení. 

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa harmonogramu v Prílohe č.5 za predpokladu splnenia 
povinností Objednávateľa podľa článku 4. odsek 4.4. 
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5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať prácu tak, aby nepoškodil či nezničil majetok a ani iné zariadenia 
nachádzajúce sa v objektoch Objednávateľa. V opačnom prípade sa uplatní odsek 7.3 do doby 
odstránenia takéhoto poškodenia, alebo plnohodnotnej náhrady zničeného majetku či zariadenia. 

5.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť servis, legislatívne aktualizácie, podporu a údržbu SENSE v súlade 
a za podmienok vyplývajúcich so Servisnej zmluvy o poskytovaní služieb a systémovej podpore IS 
MAGMA HCM č. SW/OD/2013/14, zo dňa 4.9.2013., číslo zmluvy v CRZ PSK 407/2013/OINF 

5.9 Zhotoviteľ poskytuje záruku 24 mesiacov na aplikačné vybavenie SENSE a všetok dodaný hardvér. 

5.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať služby na objednávku, teda na vyžiadanie Objednávateľa, nad rámec 
navrhnutých hodín implementácie ako školenie, konzultácie, analytické či programátorské práce. Tieto 
služby sa fakturujú podľa aktuálneho cenníka Zhotoviteľa. 

Článok 6. Cenové ujednania 

V zmysle zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. je cena za predmet zmluvy stanovená dohodou zmluvných strán 
takto: 

6.1 Cena za predmet zmluvy podľa článku 2. bodu 2.1 vo výške 7.170,- € bez DPH 

6.2 Cena za predmet zmluvy podľa článku 2. bodu 2.2 vo výške 4.940,- € bez DPH 

6.3 Cena za predmet zmluvy podľa článku 2. bodu 2.3 vo výške najviac 7.888,00 € bez DPH – je vyčíslená 
na základe skutočne zrealizovaných prác Zhotoviteľom. Práce budú odsúhlasované Objednávateľom 
a to po písomnom predložení akceptačných protokolov, ktoré budú obsahovať počet odpracovaných 
hodín osobitne za prácu v objektoch Objednávateľa a práce mimo sídla Objednávateľa – napr. cez VPN 
(vzdialené pripojenie cez počítač), kontrolovateľné v IT štruktúre Objednávateľa pomocou logov 
pripojenia do VPN. Tieto protokoly sa budú odsúhlasovať priebežne a to ihneď po ukončení jednotlivých 
položiek (celkov) definovaných v Prílohe č. 3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zdokumentované 
a zrealizované práce prebrať, to ale nevylučuje jeho právo ich kontrolovať. 

6.4 Cena za kompletné dielo je najviac 19.998,- € bez DPH, t.j. 23.997,60 € s DPH (slovom 
dvadsaťtritisícdevňťstodeväťdesiatsedem 60/100 €), alebo upravená podľa výšky ceny z bodu 6.3 tohto 
článku. 

Článok 7. Platobné podmienky 

7.1 Objednávateľ je povinný uhradiť sumy podľa článku 6. bodu  6.1, 6.2, 6.3 za predmet zmluvy z článku 
2 body 2.1, 2.2 a 2.3, na základe riadne vystavenej faktúry so splatnosťou 30 dní po podpise 
preberacieho protokolu. Faktúra za jednotlivé predmety zmluvy bude vystavená v zmysle platnej 
legislatívy SR platiacej v čase podpisu zmluvy. 

7.2 V prípade omeškania s úhradou dohodnutej sumy podľa predchádzajúcich bodov uplatní Zhotoviteľ 
úrok z omeškania vo výške 0,020% neuhradenej sumy za každý deň omeškania a vyhradzuje si právo 
na pozastavenie plnenia predmetu zmluvy. 

7.3 V prípade nedodržania lehôt a povinností Zhotoviteľa vyplývajúcich z článku 5. tejto zmluvy, má 
Objednávateľ právo účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 €  za porušenie každej jednej 
povinnosti, hoci aj čiastkové, a to aj opakovane. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto zmluvnú pokutu 
uhradí do 30 dní odo dňa, kedy objednávateľ vyzval na jej úhradu. 
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7.4 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy, má Objednávateľ právo vyúčtovať 
zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý aj začatý deň omeškania. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že takúto 
zmluvnú pokutu uhradí do 30 dní odo dňa, kedy ho Objednávateľ vyzval na jej úhradu. 

7.5 Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody. 

Článok 8. Výpove ď zmluvy 

8.1 Vypovedať zmluvu je možné ktoroukoľvek zo zmluvných strán a to aj bez udania dôvodu výpovede. 
Výpovedná lehota zmluvy je 3 mesiace od doručenia výpovede druhej strane. Výpoveď zmluvy musí 
byť doručená v písomnej forme. 

Článok 9. Závere čné ustanovenia 

9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť dňom jej podpisu. 

9.2 Všetky zmeny tejto zmluvy možno vykonať len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými 
stranami. 

9.3 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia platnou legislatívou a to: 
Obchodným zákonníkom, Občianskym zákonníkom a Zákonom o ochrane autorských práv. 

9.4 Zmluva obsahuje Prílohy č. 1 - 5, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 

9.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

9.6 Zmluva sa vyhotovuje v 4 exemplároch majúcich platnosť originálu, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží po 2 exemplároch. 

 
 

V Prešove dňa: 19.4.2018     V Prešove dňa: 18.4.2018   
 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ:      
  

             
 
 
 
 
 

v.r.         v.r. 
.................................................              .................................................... 

 
PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda  Ing. Milan Futák, podpredseda predstavenstva 
Prešovský samosprávny kraj   AutoCont SK a.s.  

 

 

 

Táto zmluva bola bola zverejnená dňa 19.4.2018 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa 20.4.2018  
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Príloha č. 1 

 

Licencia SENSE TIMES 

 
 

Popis Počet Jednotka 

jedn. cena       

(EUR bez 

DPH)  

cena celkom                             

(EUR bez DPH) 

Serverová licencia SENSE + 1 x klient Administrator, 
250 users 1 lic 3 490,00 € 3 490,00 € 

Licencia - klient Administrator (mzdár, personalista, IT) 1 lic 690,00 € 690,00 € 
Multilicencia - SENSE TIMES NET web klient 
(spracovanie dochádzky vo webovom prostredí) 1 lic 290,00 € 290,00 € 

Licencia SENSE JOBS.NET - multi 1 lic 2 700,00 € 2 700,00 € 

Spolu 7 170,00 € 
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Príloha č. 2 

 

HW - Dodávka 
 

Položka Počet Jednotka 

jedn. cena       

(EUR bez 

DPH)  

cena celkom                           

(EUR bez DPH) 

Snímače a prislušenstvo 
    
    

Snímač - dotykový dispaly 7" - ID07A (kamera, POE)              3 ks 920,00 € 2 760,00 € 

Spotrebný materiál  
    
    

Identifikačná karta proximity - čistá - formát ISO, read 
only 125kHz+/-6kHz, alebo Mifare 1K, kvalita 
umožňujúca termo potlač 250 ks 2,00 € 500,00 € 

Sticker - potlačiteľná samolepiaca fólia o rozmere karty 250 ks 1,40 € 350,00 € 

          
SD160 - Plnofarebná tlačiareň so zásobníkom na 
vstupe i výstupe s inštaláciou na určenú prac. stanicu 1 ks 1 170,00 € 1 170,00 € 

1ks YMCKFT pasky - Farebna paska na 250 kariet 2 ks 80,00 € 160,00 € 

Spolu 4 940,00 € 
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Príloha č. 3 

 

Implementácia SENSE TIMES 

Položka Počet Jednotka 

jedn. cena       

(EUR bez 

DPH)  

cena celkom                     

(EUR bez DPH) 

Inštalácia snímačov 
    
    

Osadenie a spustenie dotykových terminálov na vopred 
určené miesta v objekte Objednávateľa (napájanie 
POE - ethernet v mieste snímania a zálohovaný POE 
switch alebo POE Injektor na strane switcha) 8 hod 30,00 € 240,00 € 

Implementácia Dochádzkového systému 

    
    
    

Úvodná analýza a vypracovanie dokumentu 
Implementačná dokumentácia dochádzkového systému 
SENSE TIMES 8 hod 59,75 € 478,00 € 
Inštalácia SW (server/klienti) 6 hod 59,75 € 358,50 € 
Parametrizácia systému podľa požiadaviek 40 hod 59,75 € 2 390,00 € 
Nastavenie prepojenia s IS MAGMA 4 hod 59,75 € 239,00 € 
Školenie Administrator (2 x 6h) 12 hod 59,75 € 717,00 € 
Školenie Užívateľov (2 x 4h) 8 hod 59,75 € 478,00 € 
Školenie IT 2 hod 59,75 € 119,50 € 
Ostré spracovanie dochádzky - uzávierka 8 hod 59,75 € 478,00 € 
Implementácia SENSE JOBS 16 hod 59,75 € 956,00 € 
Implementácia SENSE JOBS - úprava reportov 24 hod 59,75 € 1 434,00 € 

Spolu 7 888,00 € 
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Príloha č. 4 

 

Hardvér pre SENSE TIMES 

 
Aplikačný server -  optimálna konfigurácia: 

 
Parametre: 

2 procesorový Intel Procesor, 4 core Operačná pamäť: 4-8 GB a viac 
  HDD: minimálne 10 GB voľného priestoru 
 
Vybavenie: 
  Operačný systém: Windows 2012 a vyšší 

CD-ROM mechanika 
15“ monitor s rozlíšením 1024x768, 65536 farieb 
Minimálne tieto parametre(výkon, RAM, HDD,)je nutné zabezpečiť či už na fyzických serveroch alebo na 
virtuálnych. 

 
Sieť minimálne 1 MBps, pre pracovné stanice, pri nižšej rýchlosti WAN sieti je potrebné rýchlosť a funkčnosť otestovať. 
Pre spojenie serverov na databázový server je požadovaná prenosová rýchlosť siete min 1 GBps. 
 
Databázový server(môže byť aj na aplikačnom)  
 
Databáza : Microsoft SQL Server Standard alebo Enterprise - MS SQL server 2012 je postačujúci. 
 

 
Minimálna konfigurácia pre pracovnú stanicu: 

 
 Parametre: 

Procesor Intel 2 GHz a viac 
   Operačná pamäť: 2 GB a viac 
  HDD: 5 GB voľného miesta 
 
 Vybavenie: 
  Operačný systém: Win7 a vyšší 
  CD-ROM mechanika 
  17“ monitor s minimálnym rozlíšením 1024x768, 65536 farieb 
 
Pre spojenie so serverom na diaľku – zabezpečiť umožnenie prístupu RDP. 
 
Minimálna konfigurácia pre prac. stanicu prepojenú na tlačiareň identifikačných kariet 
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Príloha č. 5 

 

 

Harmonogram implementácie: 

 
p.č činnos ť zodpovedný  termín  od dňa D 
1. Inštalácia snímačov a inštalácia, konfigurácia aplikácie Zhotoviteľ + 15 dní 

2. Zber údajov pre zamestnancov s dodanými potlačenými 
identifikačnými kartami 

Zhotoviteľ + 30 dní 

3. Parametrizácia, školenia, príprava exportných súborov Zhotoviteľ + 30 dní 
4. Prvé spracovanie dochádzky za vybratú vzorku 

zamestnancov 
Zhotoviteľ + 2 mesiace 

5. Druhé spracovanie dochádzky za všetkých zamestnancov Zhotoviteľ + 3 mesiace 
6. Finalizácia diela a príprava na tretie spracovanie Zhotoviteľ + 4 mesiace 

 
Termíny harmonogramu sa začínajú najskôr dňom účinnosti tejto zmluvy a najneskôr dňom, kedy je už 
splnená povinnosť Objednávateľa plynúca z článku 5., odsek 5.6. a tento deň je označený ako deň D. 
V bodoch 4. – 6., sa termín prispôsobuje najbližšiemu dňu, ktorý nasleduje a je určený ako deň pre spracovanie 
miezd tak, aby mohol byť dodržaný výplatný termín obecne zadaný u Objednávateľa. 


