Rámcová zmluva o spolupráci
uzavretá podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
na rok 2017
Zmluvné strany
Objednávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
IČO: 00156621
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000081105/8180
IBAN: SK6681800000007000081105
Číslo zmluvy: 100/2017-640/MPRV SR
Zastúpený: Ing. Gabriela Matečná, ministerka
(ďalej len objednávateľ)
Splnomocnenec pre vecné konanie: Ing. Jaroslav Gudába, generálny riaditeľ
Sekcie rozvoja vidieka a priamych platieb
(ďalej len „objednávateľ“)
Poskytovateľ: Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Akademická č. 4
949 01 Nitra
IČO: 36858749
IČ DPH: SK 2022631512
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000330247/8180
IBAN: SK8581800000007000330247
Číslo zmluvy: 15/2017/AIN
Zastúpený: Ing. Mária Debrecéniová, CSc., riaditeľka štátneho podniku
(ďalej len poskytovateľ)
Splnomocnenec pre vecné konanie: Ing. Zuzana Repiská, námestník pre odborné
činnosti
(ďalej len „poskytovateľ“)

Definícia skratiek
AGRIS FAO medzinárodný informačný systém pre poľnohospodársku vedu a technológiu
koordinovaný Organizáciou OSN pre výživu a poľnohospodárstvo
SPP 2014 – 2020 Spoločná poľnohospodárska politika na roky 2014 - 2020
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Preambula
Zmluvné strany vedomé si potreby zabezpečiť efektívne a hospodárne plnenie úloh
rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v ďalšom vzdelávaní v poľnohospodárstve, v
odbornej príprave pôdohospodárskych poradcov, vo vedení centrálneho registra
pôdohospodárskych poradcov, v poskytovaní informačných zdrojov prostredníctvom
informačného systému pre poradenské služby v pôdohospodárstve, v plnení úloh a
medzinárodných záväzkov národného strediska AGRIS FAO, v plnení úloh vyplývajúcich z
poskytovania a výmeny vedecko-technických informácií vo vzťahu k FAO, ako aj ďalších touto
Rámcovou zmluvou doposiaľ neupravených úloh, uzavierajú túto Rámcovú zmluvu o spolupráci
ako základný zmluvný dokument upravujúci práva a povinnosti zmluvných strán pri
zabezpečovaní úloh a potrieb rezortu.
Vzhľadom na skutočnosť, že poskytovateľ je objednávateľom založenou právnickou
osobou, ktorá disponuje potrebnými odbornými, personálnymi a technickými kapacitami a je
schopná plniť špecifické úlohy rezortu pôdohospodárstva a úlohy súvisiace z medzinárodnými
záväzkami Slovenskej republiky nevzťahuje sa na túto Rámcovú zmluvu Zákon č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Článok 1
Predmet zmluvy
1.1 Predmetom Rámcovej zmluvy o spolupráci uzavretej v zmysle § 269 ods. 2
Obchodného zákonníka na rok 2017 (ďalej len „zmluva“) je súhrn odborných služieb, prác,
činností a aktivít vykonávaných poskytovateľom pre objednávateľa, ktoré slúžia na
poskytovanie plnení pre objednávateľa podľa jednotlivých príloh č. 1 až 4 tejto zmluvy.
1.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy č. 1 až 4.
Článok 2
Čas plnenia
2.1 Poskytovateľ bude poskytovať služby a vykonávať práce a dodávať objednávateľovi plnenia
podľa jednotlivých príloh tejto zmluvy priebežne odo dňa účinnosti tejto zmluvy do 31. 12.
2017.
Článok 3
Cena za predmet zmluvy
3.1 Celková cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán a v zmysle zákona
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v členení:
3.1.1 cena bez DPH
3.1.2 DPH
3.1.3 cena s DPH

179 067,07 EUR
35 813,41 EUR
214 880,48 EUR

Cena za jednotlivé čiastkové úlohy je bližšie špecifikovaná v prílohách 1 až 4 tejto zmluvy.
3.2 Poskytovateľ je oprávnený, v prípade nutnosti, presunúť finančné prostriedky medzi
jednotlivými úlohami v rámci jednotlivých príloh zmluvy za dodržania výšky dohodnutej
ceny za jednotlivé prílohy zmluvy.
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Článok 4
Termíny a kontrola plnenia
4.1 Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na harmonograme termínov plnenia a fakturácie
jednotlivých príloh tejto zmluvy nasledovne:
termín plnenia
31. 03. 2017
30. 06. 2017
30. 09. 2017
31. 12. 2017

termín fakturácie
13. 04. 2017
14. 07. 2017
16. 10. 2017
15. 12. 2017

4.2 Termíny plnenia a termíny fakturácie sú pre jednotlivé prílohy tejto zmluvy zhodné okrem
poslednej fakturácie za úlohy uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy. Jednotlivé fakturované
sumy budú fakturované samostatnými faktúrami podľa jednotlivých príloh tejto zmluvy.
4.3 Objednávateľ uhradí cenu za predmet zmluvy podľa čl. 1 tejto zmluvy a príloh č. 1 až 4 tejto
zmluvy na základe poskytovateľom predložených čiastkových faktúr v lehote splatnosti
faktúr 30 dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Faktúry musia obsahovať údaje v
zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a ustanovenia § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje, bude takáto
faktúra poskytovateľovi vrátená. Poskytovateľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom
prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry
objednávateľovi.
4.4 V prípade, že poskytovateľ nemôže plniť predmet zmluvy podľa ktorejkoľvek prílohy tejto
zmluvy z dôvodu prekážok, zaväzuje sa o tom neodkladne informovať objednávateľa a
následne bude dodatkom upravená výška ceny podľa príslušnej prílohy zmluvy a výška
celkovej ceny dohodnutej v článku 3 zmluvy a príslušných prílohách zmluvy stanovujúcich
cenu za predmet zmluvy.
4.5 Kontrolu plnenia predmetu zmluvy vykonáva objednávateľ u poskytovateľa formou
kontrolného a preberacieho dňa v priebehu 10 dní pred termínom fakturácie s výnimkou
termínu fakturácie 15. 12. 2017, kedy kontrolu plnenia predmetu zmluvy vykonáva
objednávateľ podľa uváženia.
Článok 5
Práva a povinnosti zúčastnených strán
5.1 Objednávateľ sa zaväzuje:
5.1.1 Zabezpečiť financovanie predmetu zmluvy a jednotlivých úloh uvedených
v Prílohách č. 1 až 4 tejto zmluvy v celoročnom rozsahu.
5.1.2 V dostatočnom predstihu informovať poskytovateľa o zmenách v zadaní úloh.
5.2 Objednávateľ má právo:
5.2.1 Vykonávať priebežné kontroly plnenia úloh dohodnutých touto zmluvou.
5.2.2 Vyžiadať si podklady k plneniu jednotlivých úloh uvedených v Prílohách č. 1 až 4
tejto zmluvy.
5.2.3 Na krátenie hodnoty kontrahovaných úloh po dohode s poskytovateľom v
prípadoch čiastočného alebo úplného neplnenia zadaných úloh tejto zmluvy.
3

5.3 Poskytovateľ sa zaväzuje:
5.3.1 Splniť predmet zmluvy s odbornou starostlivosťou v súlade s pokynmi
objednávateľa v rámci dohodnutých podmienok zmluvy a v stanovených
termínoch.
5.3.2 Riadne, v požadovanej kvalite a v stanovených termínoch protokolárne
odovzdať výsledky riešenia úloh dohodnutých touto zmluvou.
5.3.3 Dodržať celoročný rozpočet dohodnutý zmluvou a neprekročiť náklady
stanovené na riešenie jednotlivých úloh.
5.3.4 Včas informovať objednávateľa o problémoch, ktoré sa vyskytli v priebehu
plnenia úloh. V prípade, že poskytovateľ nemôže plniť záväzky zmluvy a že
realizácia úloh alebo jej príprava je ohrozená, je povinný o tom neodkladne
informovať objednávateľa.
5.3.5 Predložiť bezodkladne objednávateľovi podklady, ktoré si vyžiada k
plneniu jednotlivých úloh uvedených v Prílohách č. 1 až 4 tejto zmluvy.
5.4 Poskytovateľ má právo:
5.4.1 Bezplatne získať od objednávateľa všetky podklady potrebné na riešenie alebo
overovanie výsledkov riešenia jednotlivých úloh.
Článok 6
Odovzdanie a prevzatie plnení zmluvy
6.1 Hodnotenie a kontrolu plnenia jednotlivých úloh uvedených v Prílohách č. 1 až 4 tejto
zmluvy organizuje a riadi objednávateľ.
6.2 Podkladovú dokumentáciu potrebnú k jednotlivým kontrolným a preberacím dňom tvoria:
a) priebežná situačná správa, ktorá obsahuje odovzdanie a prevzatie jednotlivej špecifikácie
predmetu zmluvy,
b) preberací protokol o vecnom odovzdaní a prevzatí jednotlivých plnení predmetov
zmluvy s podrobnou finančnou kalkuláciou.
6.3 Kontrolou jednotlivých plnení predmetov podľa jednotlivých príloh zmluvy objednávateľ
poveruje splnomocnenca pre vecné konanie pre jednotlivé prílohy zmluvy.
Článok 7
Záverečné ustanovenia
7.1 Zmluva sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi platnými na území SR. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v
prípade neplnenia zmluvy a pri reklamáciách sa zmluvné strany spravujú príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
7.2 Zmluvu možno meniť a dopĺňať iba na základe vzájomnej dohody formou písomných
očíslovaných dodatkov podpísaných obidvoma zmluvnými stranami.
7.3 Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou bez
uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca
4

nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
7.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho
zákonníka a § 5a Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v
Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
7.5 Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v jej plnom rozsahu vrátene
príloh a dodatkov v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
7.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú:
1. príloha č. 1 – Odborné vzdelávanie a podpora poradenských služieb
v pôdohospodárstve,
2. príloha č. 2 – úloha č. 1: Informačné zabezpečenie potrieb Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom budovania a
aktualizácie autorizovaných databázových informačných systémov a odborných databáz,
ich sprístupnenie, tvorba, prevádzka, správa a aktualizácia; úloha č. 2: Nepretržitá
prevádzka serverov vyčlenených pre Informačné nástroje operačných programov:
Regionálny operačný program, Operačný program bratislavský kraj a Program
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika pre programové obdobie
2007-2013,
3. príloha č. 3 – Národné stredisko AGRIS FAO,
4. príloha č. 4 – Depozitná knižnica FAO a budovanie centrálneho katalógu knižničného
fondu rezortu pôdohospodárstva (Agrokatalóg).
7.7 Táto zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z toho tri si ponechá objednávateľ a dva
poskytovateľ.
7.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a ako zrozumiteľný
a určitý prejav ich slobodnej a vážnej vôle ju na znak súhlasu podpísali.

V Bratislave, dňa .................................

V Nitre, dňa ................................

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

.......................................................

........................................................

Ing. Gabriela Matečná
ministerka

Ing. Mária Debrecéniová, CSc.
riaditeľka
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PRÍLOHA Č. 1
ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽIEB V PÔDOHOSPODÁRSTVE
Predmet
Predmetom Prílohy č. 1 je súhrn služieb, prác, činností a aktivít, ktoré slúžia na podporu tvorby a
realizácie nových vzdelávacích programov v rámci ďalšieho odborného vzdelávania
v nadväznosti na priority rezortu a na realizáciu vybraných úloh na podporu rozvoja
Pôdohospodárskeho poradenského systému SR v súlade s prijatou legislatívou - Zákonom č.
211/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej
správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších
predpisov (§16e o poradenskom systéme v pôdohospodárstve), v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 zo 17. december 2013, ktorým sa ustanovujú
pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej
poľnohospodárskej politiky, v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej
poľnohospodárskej politiky a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1305/2013
zo 17. decembra 2013 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho
poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV).

ÚLOHY :

1
1.1





1.2



1.3

Spravovanie Poradenského systému v pôdohospodárstve v zmysle § 16e
ods. 2 zákona č. 211/2013 Z. z.:
zabezpečenie systému vzdelávania pôdohospodárskych poradcov, vrátane tvorby
akreditovaných vzdelávacích programov a realizácie odborného vzdelávania a prípravy
pôdohospodárskych poradcov,
overovanie odbornej spôsobilosti pôdohospodárskych poradcov na výkon činnosti,
proces certifikácie poradcov a vedenie Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov,
poskytovanie informácií týkajúcich sa evidencie pôdohospodárskych poradcov pre
potreby MPRV SR a PPA na základe ich vyžiadania,
orientácia na pripravenie platformy zaradenia kvalifikácie pôdohospodársky poradca do
Národnej sústavy povolaní a do Národnej sústavy kvalifikácií.
Zabezpečenie prenosu poznatkov a informácií súvisiacich so systémom
geopriestorového formulára žiadosti o pomoc:
zabezpečenie technickej pomoci žiadateľom prostredníctvom informačných seminárov,
vrátane praktických cvičení, príkladov a riešení jednotlivých problémov, v počte
maximálne 110 seminárov za rok 2017,
poskytovanie informácií pre potreby Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
SR, Pôdohospodárskej platobnej agentúry a Národného poľnohospodárskeho
a potravinárskeho centra.
Implementácia Spoločnej poľnohospodárskej politiky a právnych predpisov do
pôdohospodárskej praxe prostredníctvom odborného vzdelávania v rámci
programovacieho obdobia 2014 – 2020:
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1.4





1.5





2

tvorba a realizácia odborných vzdelávacích aktivít na výkon činnosti a odbornej
spôsobilosti pre vybrané profesie na základe poverenia MPRV SR č. 66/2012-100,
prenos inovácií, vedomostí a zručností pre poľnohospodárov, obhospodarovateľov lesa
a spracovateľov produktov poľnohospodárskej a lesnej prvovýroby prostredníctvom
vzdelávacích kurzov, seminárov, školení, tréningov, exkurzií, informačných workshopov
a e-learningu v súlade so SPP a opatreniami PRV na roky 2014 – 2020.
Zabezpečenie odborných študijných materiálov, metodík a príručiek pre poradcov
a pre odbornú poľnohospodársku verejnosť:
koordinovanie procesu tvorby
študijných materiálov a aktualizácie vzdelávacích
materiálov, príručiek, odborných publikácií a študijných materiálov podľa platných
predpisov a dokumentov programovacieho obdobia 2014 – 2020,
úpravu, a distribúciu odborných študijných publikácií, brožúr, študijných a učebných
materiálov,
implementácia e-learningového nástroja do systému vzdelávania
v rezorte
pôdohospodárstva,
napĺňanie virtuálneho vzdelávacieho prostredia.
Prevádzka informačného systému a komunikačného systému na
spracovanie
a šírenie autorizovaných dát v zmysle § 16e odst. 2 písmeno c)
a d)
zákona
č. 211/2013 Z.z.
prevádzka informačného a komunikačného systému na spracovanie a šírenie
autorizovaných databáz a informácií z národných a medzinárodných zdrojov,
zber, spracovanie a následne vytváranie databázy znalostí zahŕňajúcich odborné články a
publikácie, dokumenty, odborné príručky, informačné materiály a softvérové aplikácie,
aktualizácia národných i medzinárodných legislatívnych noriem a právnych predpisov
z oblasti pôdohospodárstva rozdelených do jednotlivých tematických oblastí s prepojením
na zdrojové dáta,
vypracovanie odborných stanovísk a odpovedí na potreby poľnohospodárskej praxe.

CENA ZA PREDMET

Celková cena za plnenie tejto úlohy zmluvy je dohodnutá vo výške spolu 39 310,00 EUR
vrátane 20% DPH (slovom: tridsaťdeväťtisíctristodesať eur).
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PRÍNOS

a)

Kvalitné a nezávislé pôdohospodárske poradenstvo je kľúčovým konkurenčným faktorom
pre slovenské poľnohospodárstvo a lesníctvo. Odborným vzdelávaním poradcov,
fungujúcim transferom informácií, najnovších poznatkov a inovácií sa zabezpečuje
zlepšenie efektívnosti podnikateľských subjektov.
Vzdelávacie aktivity organizované v rámci celoživotného vzdelávania prispievajú
k rozširovaniu odborných znalostí a schopností osôb, ktoré pracujú v poľnohospodárstve
a tým k zlepšeniu celkovej situácie poľnohospodárskych podnikov.

b)
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4

TERMÍNY PLNENIA A FAKTURÁCIE

Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na harmonograme termínov plnenia a fakturácie takto:
termín plnenia
termín fakturácie
fakturovaná suma
31. 03. 2017
13. 04. 2017
9 827,50 EUR vrátane DPH
30. 06. 2017
14. 07. 2017
9 827,50 EUR vrátane DPH
29. 09. 2017
16. 10. 2017
9 827,50 EUR vrátane DPH
31. 12. 2017
15. 12. 2017
9 827,50 EUR vrátane DPH

5

ODOVZDANIE A PREVZATIE

Kontrolou plnenia predmetu podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy je objednávateľom poverený
splnomocnenec pre vecné konanie Mgr. František Círia, riaditeľ odboru priamych platieb
a správnych činností.
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PRÍLOHA Č. 2
Všeobecné ustanovenia
Poskytovateľ bude pri prevádzkovaní databázových informačných systémov a odborných
databáz postupovať v súlade so zákonom zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
ÚLOHA Č. 1
INFORMAČNÉ ZABEZPEČENIE POTRIEB MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA
VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PROSTREDNÍCTVOM BUDOVANIA A AKTUALIZÁCIE
AUTORIZOVANÝCH DATABÁZOVÝCH INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV A ODBORNÝCH DATABÁZ, ICH
SPRÍSTUPNENIE, TVORBA, PREVÁDZKA, SPRÁVA A AKTUALIZÁCIA

1

POJMY

1.1

V tomto článku sa definujú pojmy použité v tejto zmluve a iných písomnostiach
súvisiacich s touto zmluvou, ktoré budú mať pri výklade ustanovení zmluvy nasledujúce
významy, ak z kontextu nebude výslovne vyplývať niečo iné.

1.2

Prevádzkovanie databázových informačných systémov a odborných databáz
znamená ich dostupnosť prostredníctvom internetu. Databázové informačné systémy
a odborné databázy sú umiestnené na serveroch poskytovateľa a ten zabezpečuje ich
pravidelné zálohovanie a antivírovú ochranu.

1.3

Aktualizácia znamená vkladanie nového a úprava existujúceho obsahu (článkov,
textových správ, dokumentov na stiahnutie, fotografií, multimediálnych súborov) v rámci
existujúcej štruktúry informačných systémov objednávateľa prostredníctvom redakčného
systému, prípadne nevyhnutným zásahom do kódu redakčného systému, ktorý však
nebude mať vplyv na jeho funkcie. Za aktualizáciu sa ďalej považuje aj zmena štruktúry
– úprava položiek menu (pridávanie, odoberanie, premenovanie) a následné prepojenie na
jednotlivé časti informačného nástroja. Žiadosť o aktualizáciu bude zasielaná na emailovú adresu: mprv-update@agroinstitut.sk.
Pre Register je e-mailová adresa na zasielanie požiadaviek: pozemky@land.gov.sk.

1.4

Redakčný systém je softvér vytvorený poskytovateľom, ktorého funkcie zabezpečujú
hlavne zobrazovanie a aktualizáciu informačných nástrojov. Na všetky informačné zdroje
(okrem Registra) uvedené v predmete zmluvy je použitý rovnaký redakčný systém so
špecifickými úpravami pre jednotlivé zdroje.

1.5

Modul je kód (časť softvéru) informačného nástroja, ktorý zabezpečuje určitú funkciu
alebo niekoľko funkcií informačného zdroja. Práca na vytvorení nového modulu
sa nepovažuje za aktualizáciu.

1.6

Pracovná doba je pracovná doba zamestnancov, ktorí sú zodpovední za aktualizáciu
informačných zdrojov. Pre zdroje land.gov.sk, Značka kvality SK a Politika kvality je
stanovená v pracovných dňoch na čas od 7:30 do 18:00. Pre zdroje Školské ovocie,
Agrokatalóg, Agrofórum a Register je stanovená v pracovných dňoch na čas od 8:00 do
15:30.
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1.7

Priorita vystavenia je stanovená objednávateľom a udáva požiadavku na čas, v rámci
ktorého je potrebné vykonať aktualizáciu informačného zdroja, pričom je nutné zo strany
poskytovateľa zabezpečiť potvrdenie prijatej požiadavky. Je možné zadať tri typy
priority:
 Normálna – aktualizácia bude vykonaná do 12 pracovných hodín od doručenia
nového obsahu a dokumentov v publikovateľnom formáte prostredníctvom služieb,
kde je možné sledovať čas doručenia (e-mail)
 Zrýchlená – aktualizácia bude vykonaná do 3 pracovných hodín od doručenia
nového obsahu a dokumentov v publikovateľnom formáte prostredníctvom služieb,
kde je možné sledovať čas doručenia (e-mail)
 Urgentná - aktualizácia bude vykonaná okamžite najneskôr však do 2 hodín od
doručenia nového obsahu a dokumentov v publikovateľnom formáte
prostredníctvom služieb, kde je možné sledovať čas doručenia (e-mail).
Všetky priority budú zadávané vzhľadom na rozsah aktualizácie a prípadne konzultované
s pracovníkmi, ktorí aktualizáciu vykonávajú.

1.8

Publikovateľný formát je formát dokumentov dodávaných k aktualizácii informačného
zdroja, ktorý spĺňa štandardy na základe Výnosu Ministerstva financií Slovenskej
republiky č. 55/2014 Z. z. zo 4. marca 2014 o štandardoch pre informačné systémy
verejnej správy (Zbierka zákonov č. 55/2014, čiastka 18).

1.9

Formáty dokumentov:
Textové súbory:
– formát PDF vo verzii 1.3 – 1.5
– formát DOCX, ODT vo verzii 1.2, TXT v kódovaní UTF8
Grafické súbory (obrázok, fotografia – umiestňovaná do fotogalérie):
– formát JPG, rozlíšenie 72 dpi, rozmer maximálne 1024x768, GIF, PNG, TIF a TIFF
vo verzii 6.0
Audio a video súbory:
– formát MP3, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, OGG, WAV, AIFF, AIF– na základe
konzultácie s poskytovateľom
Súbory obsahujúce tabuľky:
– ak sa majú zachovať aktívne vzorce alebo funkcie: formát ODS, XLSX
– ak nie je potrebné zachovať aktívne vzorce alebo funkcie: formát CSV, PDF vo verzii
1.3 – 1.5
Formát na kompresiu súborov:
– formát ZIP vo verzii 2.0, TAR, GZIP (skomprimované súbory musia dodržiavať
štandardy pre ostatné typy súborov).
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2

PREDMET

Predmetom Prílohy č. 2, úlohy č. 1 je na základe výlučného práva poskytovateľa súhrn služieb,
súvisiacich s informačným zabezpečením potrieb MPRV SR prostredníctvom budovania
a aktualizácie databázových informačných systémov a odborných databáz, ich sprístupnenie
prostredníctvom informačných nástrojov ministerstva, informačných nástrojov Značka kvality
SK, Politika kvality, projektu Školské ovocie, Agrokatalóg, diskusného fóra rezortu
pôdohospodárstva – Agrofórum a Registra ku ktorým má vlastnícke práva objednávateľ.

2. 1

Plnenie predmetu tejto časti zmluvy spočíva v nasledovných oblastiach:
2.1.1 prevádzka serverov umiestnených v serverovni Agroinštitútu Nitra, štátny
podnik, vyčlenených pre MPRV SR a ostatné informačné nástroje ktoré slúžia
na poskytovanie plnení pre objednávateľa podľa jednotlivých oblastí tejto
zmluvy,
2.1.2 nevyhnutná modernizácia hardvérového a softvérového vybavenia, ktoré slúži na
plnenie predmetu tejto časti zmluvy,
2.1.3 zabezpečenie garantovaného pripojenia serverov k sieti internet a pre Register
k sieti internet a Govnet,
2.1.4 umiestnenie informačných nástrojov na serveroch Agroinštitútu Nitra, štátny
podnik, ich pravidelné zálohovanie a antivírová ochrana,
2.1.5 aktualizácia obsahu na základe materiálov a dokumentov dodaných odborom
komunikácie a marketingu MPRV SR, odborom informatiky, sekciami a odbormi
MPRV SR s dôrazom na zabezpečenie prístupu informácií pre širokú verejnosť,
2.1.6 aktualizácia informačných nástrojov Značka kvality SK, Politika kvality, projektu
Školské ovocie, Agrokatalóg, Agrofórum a Register na základe požiadaviek a
podkladov príslušných sekcií a odborov MPRV SR,
2.1.7 zabezpečenie komunikácie rezortu pôdohospodárstva s medzinárodnou
verejnosťou prostredníctvom aktualizácií anglickej verzie informačných
nástrojov.

Objednávateľ poveruje poskytovateľa registráciou a správou svojich domén prostredníctvom
systému SK-NIC (správcu domén prvej úrovne v SR).

POSKYTOVATEĽA

3

POVINNOSTI

3.1

Poskytovateľ sa zaväzuje prevádzkovať informačné zdroje a nástroje MPRV SR na
serveroch, ktoré sú pripojené do internetu garantovanou rýchlosťou 1Gb/s 24 hodín
denne 365 dní v roku.

3.2

Poskytovateľ nezodpovedá za prerušenie plnenia predmetu zmluvy spôsobené vyššou
mocou alebo tretími stranami.

3.3

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť dostupnosť informačných nástrojov a odborných
databáz objednávateľa počas času plnenia na 99%, pričom si vyhradzuje právo na
technickú údržbu serverov max. v dĺžke 3 dni (nie však súvisle 3 dni) z celkového času
plnenia.

3.4

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť aktualizáciu autorizovaných informačných zdrojov
a odborných databáz MPRV SR, ktoré slúžia na poskytovanie plnení pre objednávateľa
podľa jednotlivých častí tejto zmluvy na základe požiadaviek odboru komunikácie a
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marketingu MPRV SR a jednotlivých sekcií a odborov v rámci pracovnej doby. V
prípade požiadaviek na nový modul resp. funkciu zo strany objednávateľa
(programovanie, testovanie a implementácia do existujúcich informačných nástrojov na
základe požiadaviek objednávateľa) a na grafické práce, ktoré menia vzhľad
informačných nástrojov (úprava grafických prvkov a motívov použitých pri tvorbe
dizajnu na základe požiadaviek objednávateľa) sa poskytovateľ zaväzuje pripraviť odhad
množstva práce a návrh ceny za vykonané dielo v lehote do 7 pracovných dní.
3.5

Poskytovateľ sa zaväzuje dodržať typ priority, ktorý zadáva objednávateľ pri požiadavke
na aktualizáciu.

4

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

4.1

Objednávateľ sa zaväzuje dodávať dokumenty na aktualizáciu informačných zdrojov a
odborných databáz v publikovateľnom formáte, v prípade ak dokumenty nebudú v tomto
formáte, objednávateľ uhradí prácu nutnú na konverziu dokumentov do publikovateľného
formátu.

4.2

Objednávateľ sa zaväzuje vždy zadávať typ priority pri požiadavke na aktualizáciu.

4.3

Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zoznam kontaktných osôb zodpovedných
za aktualizáciu informačných zdrojov a odborných databáz za jednotlivé sekcie a odbory
MPRV SR. Pri personálnych zmenách je nevyhnutné oznámiť tieto skutočnosti
poskytovateľovi.

4.4

Objednávateľ sa zaväzuje po akceptácii odhadu množstva práce a návrhu ceny
poskytovateľa za nový modul resp. funkciu a grafické práce vypísať objednávku na tieto
práce v lehote do 7 pracovných dní.

5

ZODPOVEDNOSŤ ZA ZVEREJNENÝ OBSAH

V zmysle článku 18 bodu 1.10. Organizačného poriadku MPRV SR č. 2491/2015-250, ktorý
nadobudol účinnosť 15. júla 2015 sekcie, špecializované organizačné útvary, odbory
a oddelenia MPRV SR dopĺňajú a aktualizujú informačné zdroje a odborné databázy
ministerstva v rozsahu svojej vecnej príslušnosti a nesú plnú zodpovednosť za tento zverejnený
obsah.

6

VLASTNÍCKE PRÁVA, AUTORSKÉ PRÁVA, PRÁVA POUŽÍVANIA

Vlastnícke práva, autorské práva a práva používania informačných zdrojov a odborných databáz
ministerstva, Značky kvality SK, Politiky kvality, Školského ovocia, Agrofóra a Registra sú vo
vlastníctve objednávateľa.

7

PRÍNOS

Všetky činnosti, ktoré sú predmetom Prílohy č.2, úlohy č.1 tejto zmluvy, sú zabezpečované
pracovným tímom, ktorý tvoria grafici, programátor-analytik, spracovatelia databáz
a administrátor, všetci s dlhoročnými skúsenosťami s prevádzkovaním autorizovaných
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informačných nástrojov a odborných databáz štátnych inštitúcií. Tím dokáže implementovať do
informačných nástrojov štandardy pre informačné systémy verejnej správy a zabezpečiť
vystavenie dokumentov a informácií v požadovanej kvalite a načas. Poskytovateľ zabezpečuje aj
webhosting, registráciu domén, zálohovanie, zabezpečenú komunikáciu na internete a Govnete
a mnohé iné úkony súvisiace s efektívnou prevádzkou informačných nástrojov.

8

CENA ZA PREDMET

Cena za predmet tejto časti zmluvy bola stanovená vo výške 102 571,88 EUR vrátane 20%
DPH (slovom: stodvatisícpäťstosedemdesiatjedna eur a osemdesiatosem centov).

9

TERMÍNY PLNENIA A FAKTURÁCIE

Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na harmonograme termínov plnenia a fakturácie takto:
termín plnenia
31. 03. 2017
30. 06. 2017
30. 09. 2017
31. 12. 2017
10

termín fakturácie
15. 04. 2017
15. 07. 2017
15. 10. 2017
15. 01. 2018

fakturovaná suma
25 642,97 EUR vrátane DPH
25 642,97 EUR vrátane DPH
25 642,97 EUR vrátane DPH
25 642,97 EUR vrátane DPH

ODOVZDANIE A PREVZATIE

Kontrolou plnenia predmetu podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy je objednávateľom poverený
splnomocnenec pre vecné konanie Bc. Roman Tulek, riaditeľ útvaru informačných
a komunikačných technológií MPRV SR.
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ÚLOHA Č. 2
NEPRETRŽITÁ PREVÁDZKA SERVEROV VYČLENENÝCH PRE INFORMAČNÉ NÁSTROJE
OPERAČNÝCH PROGRAMOV: REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM, OPERAČNÝ PROGRAM
BRATISLAVSKÝ KRAJ A PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA –
ČESKÁ REPUBLIKA PRE PROGRAMOVÉ OBDOBIE 2007-2013
1

PREDMET

Predmetom Prílohy č. 2, úlohy č. 2 je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi
služby spočívajúce v zabezpečení prevádzky a údržby IKT vybavenia (serverov), ktoré je vo
vlastníctve objednávateľa a zabezpečenie garantovaného pripojenia týchto serverov k internetu
rýchlosťou 1 Gb/s. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytovať súčinnosť potrebnú pri
poskytovaní služieb poskytovateľom a zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu za poskytnuté
služby. Servery sú a zostávajú vo vlastníctve objednávateľa. Objednávateľ týmto vyhlasuje, že
poskytovateľ je oprávnený v plnom rozsahu tieto servery využívať v súlade s ustanoveniami
tejto časti zmluvy a len na účely tejto časti zmluvy. Poskytovateľ nie je oprávnený bez
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prenajať, resp. iným spôsobom prenechať
do užívania servery vo vlastníctve objednávateľa tretím osobám. Porušenie tejto povinnosti sa
považuje za podstatné porušenie tejto časti zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od
tejto časti zmluvy.
1.1

Poskytovaním služieb sa rozumie:
1.1.1 nepretržitá prevádzka serverov umiestnených na Agroinštitúte Nitra, štátny
podnik, vyčlenených pre informačné nástroje operačných programov:
Regionálny operačný program, Operačný program bratislavský kraj a Program
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika pre programové
obdobie 2007-2013.
1.1.2 zabezpečenie garantovaného pripojenia serverov k internetu s prenosovou
rýchlosťou 1 Gb/s,
1.1.3 zabezpečenie garantovaného pripojenia serverov k internetu s prenosovou
rýchlosťou 2 Gb/s na obmedzenú dobu, najviac v trvaní 72 hodín, pričom
objednávateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi požiadavku na zvýšenú
rýchlosť pripojenia najneskôr 14 kalendárnych dní vopred,
1.1.4 umiestnenie a prevádzka informačných nástrojov pre operačné programy z
odseku 1.1.1 na serveroch vo vlastníctve objednávateľa, ktoré prevádzkuje
Agroinštitút Nitra, štátny podnik a zabezpečenie ich zálohovania, antivírovej
ochrany a ochrany pred hackerskými útokmi,
1.1.5 údržba serverov potrebná a nevyhnutná pre optimálne fungovanie
serverov a prevádzku vyššie uvedených informačných nástrojov objednávateľa.

Predmetom tejto časti zmluvy nie je aktualizácia obsahu informačných nástrojov
objednávateľa uvedených v odseku 1.1.1.

2
2.1

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA
Poskytovateľ bude fakturovať objednávateľovi cenu za poskytovanie služieb priebežne v
súlade s článkom 5 tejto časti zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje vystavovať faktúry
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osobitne za každý informačný nástroj. Vystavená faktúra musí mať náležitosti daňového
dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra tieto náležitosti nebude mať, objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na prepracovanie. Doručením prepracovanej faktúry
objednávateľovi plynie nová lehota splatnosti faktúry.
2.2

Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o všetkých
okolnostiach znemožňujúcich poskytovanie služieb podľa článku 1 Prílohy č. 2, úlohy č.
2 ako aj o potrebe údržby, alebo opráv serverov.

2.3

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi všetku potrebnú a nevyhnutnú
súčinnosť v súvislosti s výkonom kontroly plnenia predmetu tejto časti zmluvy, najmä:
2.3.1

umožní objednávateľovi vstup do objektov, v ktorých je umiestnené IKT
vybavenie,

2.3.2

na požiadanie predloží objednávateľovi všetky doklady a dokumenty, resp.
poskytne všetky potrebné informácie súvisiace s plnením predmetu tejto časti
zmluvy.

2.4

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať opatrenia na zníženie alebo úplné odstránenie
možných výpadkov serverov.

2.5

Poskytovateľ zodpovedá za škodu (majetkovú aj nemajetkovú), ktorú spôsobil
porušením svojej povinnosti alebo opomenutím svojej povinnosti v súvislosti so svojou
činnosťou podľa tejto časti zmluvy, ibaže Poskytovateľ preukáže, že škoda bola
spôsobená okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

3

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA

3.1

Hodnotenie a kontrolu plnenia predmetu tejto časti zmluvy organizuje a riadi
objednávateľ.

3.2

Objednávateľ môže vykonať kontrolu plnenia predmetu tejto časti zmluvy u
poskytovateľa formou kontrolného dňa, pričom mu túto skutočnosť oznámi minimálne 7
kalendárnych dní vopred.

3.3

Kontrolu plnenia tejto časti zmluvy vykonáva objednávateľom poverený splnomocnenec
pre vecné rokovanie.

4

PRÍNOS

Všetky činnosti, ktoré sú predmetom Prílohy č.2, úlohy č.2, sú zabezpečované pracovným
tímom, ktorý tvoria administrátor, programátor-analytik, grafici a spracovatelia databáz,
všetci s dlhoročnými skúsenosťami s prevádzkovaním autorizovaných informačných nástrojov
štátnej správy. Poskytovateľ zabezpečuje zálohovanie, zabezpečenú komunikáciu
na
internete a Govnete a mnohé iné úkony súvisiace s efektívnou prevádzkou informačných
nástrojov.
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5

CENA ZA PREDMET

Cena za predmet Prílohy č. 2, úlohy č. 2 je stanovená vo výške 13 008,00 EUR vrátane 20%
DPH (slovom trinásťtisícosem eur) čo je 360,00 EUR vrátane DPH/mesiac/informačný nástroj
za prevádzku informačného nástroja Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika Česká republika (slovom: tristošesťdesiat eur vrátane dane z pridanej hodnoty) a 362,00 EUR
vrátane DPH/mesiac/informačný nástroj za prevádzku informačných nástrojov operačných
programov: Regionálny operačný program a Operačný program bratislavský kraj (slovom:
tristošesťdesiatdva eur vrátane dane z pridanej hodnoty).
V tejto cene sú zahrnuté poplatky registrátora za domény operačných programov Regionálny
operačný program a Operačný program bratislavský kraj, ktoré sú vo výške 48,00 EUR vrátane
20 % DPH za rok za obe domény.
V tejto cene sú zahrnuté aj výdavky na prevádzku a údržbu IKT vybavenia (serverov).
V cene nie sú zahrnuté opravy zariadení prekračujúce záručné opravy serverov a zariadení. V
prípade potreby pozáručných opráv serverov a zariadení sa zmluvné strany dohodnú na postupe
v samostatnom dojednaní.

6

TERMÍNY PLNENIA A FAKTURÁCIE

Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na harmonograme termínov plnenia a fakturácie takto:
termín plnenia
31. 03. 2017
30. 06. 2017
30. 09. 2017
31. 12. 2017

7

termín fakturácie
15. 04. 2017
15. 07. 2017
15. 10. 2017
15. 01. 2018

fakturovaná suma
3 252,00 EUR vrátane DPH
3 252,00 EUR vrátane DPH
3 252,00 EUR vrátane DPH
3 252,00 EUR vrátane DPH

doba splatnosti
15.07.2017
15.10.2017
15.11.2017
15.03.2018

ODOVZDANIE A PREVZATIE

Kontrolou plnenia predmetu podľa Prílohy č. 2 tejto zmluvy je objednávateľom poverený
splnomocnenec pre vecné konanie Bc. Roman Tulek, riaditeľ útvaru informačných
a komunikačných technológií MPRV SR.
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PRÍLOHA Č. 3
NÁRODNÉ STREDISKO AGRIS FAO
1

PREDMET

1.1 Predmetom Prílohy č. 3 tejto zmluvy je súhrn činností špecifikovaných v bode 1.4 tejto
prílohy v súvislosti s plnením medzinárodných záväzkov v oblasti vedecko-technických
informácií vo vzťahu k FAO v zmysle rozhodnutia MP SR 406/1993-100 z 1.2.1993 - časť
Národné stredisko AGRIS FAO.
1.2 Činnosť je zabezpečovaná prostredníctvom slovenského účastníckeho strediska
medzinárodného informačného systému pre poľnohospodársku vedu a techniku AGRIS
FAO. Národné strediská informačného systému AGRIS FAO sú budované pod záštitou
Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo FAO v jednotlivých
členských krajinách na podporu výmeny informácií z oblasti pôdohospodárstva.
1.3 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť v plnej miere všetky činnosti a poslanie strediska,
založené na koordinácii a spracovávaní vstupných záznamov zo slovenskej knižnej,
zborníkovej a periodickej literatúry v oblasti pôdohospodárstva podľa medzinárodne
platnej metodiky s využitím unifikovaných softvérových nástrojov a štandardov a ich
následný prenos do medzinárodného kooperatívneho systému AGRIS FAO. Objednávateľ
sa zaväzuje zabezpečiť kompatibilitu svojich vstupných údajov s ostatnými účastníkmi
medzinárodného kooperatívneho informačného systému AGRIS FAO, ktorý je príkladom
odborne profilovo budovaného sekundárneho informačného zdroja.
1.4 Predmetom plnenia sa rozumejú najmä nasledovné činnosti:
 získavanie zdrojov vhodných pre spracovanie do bázy dát AGRIS FAO, priebežne
počas celého zmluvného obdobia v nadväznosti na edíciu vhodných primárnych
zdrojov,
 zabezpečenie spracovania podstatnej časti záznamov, metodické riadenie a
elektronická výmena dokumentov medzi spolupracujúcimi inštitúciami,
 zabezpečenie technologického zázemia a komunikácie s centrálnou riadiacou
jednotkou vo FAO Rím,
 priebežne počas celého zmluvného obdobia tvorba a údržba databázy: vstup dát
a aktualizácia bibliografickej databázy, vytváranie nových záznamov, tvorba a
aktualizácia súboru autorít, kontrola kvality záznamov, uplatňovanie metodických
pravidiel pre popis dokumentov a využívanie AGRIS Application Profile,
 priebežný export záznamov do globálnej databázy AGRIS FAO,
 koordinácia, metodické usmerňovanie a školenie prispievateľov podľa pokynov
riadiaceho centra AGRIS FAO,
 účasť na e-fórach o rozvoji AGRIS FAO a AGROVOC – priebežne podľa
aktualizácie tém na e-fórach
 aktualizácia a ďalší rozvoj multilinguálneho tezaura AGROVOC, priebežne podľa
potreby a pokynov riadiaceho centra, preklady a overovanie nových termínov,
 spolupráca s FAO REU/SEU na tvorbe informačného portálu pôdohospodárskych
informačných a knižničných expertov pre krajiny strednej a východnej Európy
AgroWebCEE, priebežná aktualizácia a udržiavanie stránky v CMS Typo 3
kontinuálne počas celého zmluvného obdobia,
 propagácia a medializácia AGRIS FAO medzi používateľmi – priebežne počas
celého zmluvného obdobia.
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2

PRÍNOS

Prínosom je spojenie rezortu pôdohospodárstva s národným a medzinárodným prostredím
podporou a budovaním medzinárodného informačného systému AGRIS FAO a zabezpečenie
úloh vyplývajúcich z medzinárodnej spolupráce v oblasti získavania, spracovávania,
uchovávania a rozširovania vedecko – technických informácií z oblasti pôdohospodárstva vo
vzťahu k FAO.

3

CENA ZA PREDMET

Celková cena za plnenie tejto úlohy zmluvy je dohodnutá vo výške spolu 30 989,95 EUR
vrátane 20 % DPH. (Slovom: tridsaťtisícdeväťstoosemdesiatdeväťeur deväťdesiatpäť centov).

4

TERMÍNY PLNENIA A FAKTURÁCIE

Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na harmonograme termínov plnenia a fakturácie takto:
termín plnenia
31. 03. 2017
30. 06. 2017
30. 09. 2017
31. 12. 2017

5

termín fakturácie
13. 04. 2017
14. 07. 2017
16. 10. 2017
15. 12. 2017

fakturovaná suma
7 747,50 EUR vrátane DPH
7 747,50 EUR vrátane DPH
7 747,50 EUR vrátane DPH
7 747,45 EUR vrátane DPH

ODOVZDANIE A PREVZATIE

Kontrolou plnenia predmetu podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy je objednávateľom poverený
splnomocnenec pre vecné konanie Ing. Boris Zemko, riaditeľ odboru zahraničnej koordinácie.
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Príloha č. 4
DEPOZITNÁ

KNIŽNICA FAO A BUDOVANIE CENTRÁLNEHO KATALÓGU
KNIŽNIČNÉHO FONDU REZORTU PÔDOHOSPODÁRSTVA (AGROKATALÓG)

1

PREDMET

1.1

Predmetom Prílohy č. 4 tejto zmluvy je súhrn činností špecifikovaných v bode 1.3 tejto
prílohy v súvislosti s plnením medzinárodných záväzkov v oblasti vedecko-technických
informácií vo vzťahu k FAO v zmysle rozhodnutia MP SR 406/1993-100 z 1. 2. 1993 –
časť Depozitná knižnica FAO.

1.2

Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť služby špeciálnej pôdohospodárskej knižnice a
knižnično-informačného pracoviska orientovaného na zdroje FAO a EÚ v súlade s
medzinárodným štatútom a poslaním Depozitnej knižnice FAO a budovanie
centrálneho katalógu knižničného fondu rezortu pôdohospodárstva - Agrokatalóg a s
tým súvisiace činnosti.

1.3

Predmetom plnenia sa rozumejú najmä nasledovné činnosti:
 získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie dokumentov tvoriacich
fond špeciálnej pôdohospodárskej knižnice v súlade so štatútom špeciálnej knižnice,
 služby pre knižnice združené v integrovanom knižničnom systéme - konzultácie
a praktická pomoc pri spracovaní záznamov do centrálneho katalógu
AGROKATALÓG a používaní unifikovaného softvérového nástroja Micro
CDS/ISIS,
 získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie oficiálnych dokumentov
a informačných zdrojov FAO,
 akvizícia a elektronické spracovanie knižničného fondu do súborného katalógu
knižníc rezortu podľa platných medzinárodných štandardov a ISO noriem,
 prezenčné výpožičné služby – každý pracovný deň v čase otváracích hodín knižnice
(od 9.00 – 14.00 hod.),
 medzinárodná
medziknižničná
výmena
dokumentov
(prostredníctvom
medzinárodnej siete poľnohospodárskych knižníc AGLINET koordinovanej FAO
a David Lubin Memorial Library) a elektronické doručovanie dokumentov podľa
požiadaviek členských knižníc siete,
 konzultačné a referenčné služby k vyhľadávaniu v elektronických informačných
zdrojoch a informačná výchova používateľov – výberové prednášky pre študentov a
poradcov evidovaných v PPS,
 permanentné zabezpečovanie verejného internetového pracoviska prioritne pre
vstup do informačných zdrojov FAO,
 nákup dokumentov z vydavateľstva FAO za zvýhodnené ceny výlučného
distribútora pre odborné a vedecké inštitúcie rezortu podľa ich požiadaviek,
 publikovanie informácií o novinkách z vydavateľstva FAO na internete – jedenkrát
mesačne,
 edícia Prírastkového zoznamu FAO dokumentov v elektronickej forme a
dokumentov EÚ v elektronickej forme - priebežná mesačná aktualizácia,
 edícia tlačenej formy Prírastkového zoznamu FAO dokumentov za rok 2017 jedenkrát ročne,
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 priebežná distribúcia duplikátov depozitných dokumentov do vybraných inštitúcií
rezortu v závislosti od získania duplikátov a multiplikátov z edície FAO,
 prezentácia činnosti Depozitnej knižnice FAO a vybraných informačných zdrojov
FAO na verejných fórach, v rámci osláv Svetového dňa potravín 2017, na internete,
počas seminárov a konferencií,
 konzultačné a rešeršné služby pre potreby rezortu pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR.

2

PRÍNOS

Prínosom je budovanie fondu Depozitnej knižnice FAO, sprístupnenie publikácií FAO,
odborných monografií, periodík a multimédií širokej poľnohospodárskej verejnosti, budovanie
odborného špecializovaného knižničného fondu, tvorba centrálneho katalógu knižničného
fondu rezortu pôdohospodárstva (Agrokatalóg) a jeho sprístupnenie na internete.

3

CENA ZA PREDMET

Celková cena za plnenie tejto úlohy zmluvy je dohodnutá vo výške spolu 29 000,65 EUR
vrátane 20 % DPH (slovom dvadsaťdeväťtisíc eur šesťdesiatpäť centov).

4

TERMÍNY PLNENIA A FAKTURÁCIE

Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na harmonograme termínov plnenia a fakturácie takto:
termín plnenia
31. 03. 2017
30. 06. 2017
30. 09. 2017
31. 12. 2017

5

termín fakturácie
13. 04. 2017
14. 07. 2017
16. 10. 2017
15. 12. 2017

fakturovaná suma
7 250,15 EUR, vrátane DPH
7 250,15 EUR, vrátane DPH
7 250,15 EUR, vrátane DPH
7 250,20 EUR, vrátane DPH

ODOVZDANIE A PREVZATIE

Kontrolou plnenia predmetu podľa Prílohy č. 4 tejto zmluvy je objednávateľom poverený
splnomocnenec pre vecné konanie Ing. Boris Zemko, riaditeľ odboru zahraničnej koordinácie.
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