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|lénocnica s paliklinikou fulyiava

sUpERvizne zMLUVA č. sT202136
poDpoRA pRevÁozKy ls

(ďale' ai ako,,zmluva")

sTAPRo sLoVÉNsKo s.í.o.
so sidlom
konajúci
lčo
Dlč
ló DPH
bankové spojénie VÚB a.s,, IBAN| sK89 0200 0000 0012 1814 9953
spoločnos'ť iapísaná V oR vedenom os Košice l, odd, sro vložka č, 6435N,
(ďalej len dodávatéí)
na strane jednej

a
Nemocnica s poliklinikou Myiava
so sídlom staromyjavská 59, 907 01 Myjava
konajúci PhDr, Elena Štefíková, MPH, riaditeíka NsP
lčo 00610721
Dlč 2021039988
lč DPH sK2021039988
bankové spojenie Štátna pokladnica, IBAN: sK98 818 0000 0070 0051 0627
zriaďovatel Tlenčiansky §amosPrávny kraj,

{ďalej len oblednávatér)
na strane druhej

uzatvárajú medzi sebou obchodni] zmluvu o poskytovaní služieb
V súlade § prístušnými ustanoveniami§ 536 a nasledljúcich obchodného zákonnlka,

čLÁNoK l - účEL zMLUVY A clELE zíilLUVNÝGH STRÁN

1, Účelom tejto zmluvy je podrobná úprava a plávne vymedzenie vzťahov zm]uvných strán pri

poskytovaňt služieb oodávatela objednávatelovi pre vybíané informaóné technológie a užívatelov

inforÁačného systému objednávaaela, Táto zmluva vychádza zo zmluvy o dielo (dálej tiež zoD)
ná imptementáciu Nemooniěného informaěného systému FoNs _Enterprise (ďalej aj

FÉ), Laboratórneho iníormačného systému FoNs openlims (dalej tiež FoL), lnformačného

syŠiému pre stravovaciu prevádzku FoNs Akord Diet (dalej tiež FAD), lnformačného systému pre

;;ntrálnu'sterilizáciu roŇs tleoix (ďalej tiež FlÝl) a Manažérskeho informačného systému Mls
Štapro (ďalej tiež Mls) (všetky informačné systémy v dalšom tiež FoNs)zo dňa 08,09,2017, Dňa

a,l i,zois 1o'atum zmtirvy/píevodu licencií z TsK na nemocnicu) boli postúpené práVa a povinnosti

vyplývajúce z ZoD, vrátane licéncií, na Némocnicu s poliklinikou Myjava,

2, spoločným cielom zmluvných stíán je zabezpečenie prevádzky, ,funkčnosti a dostupnosti
in'rormadných systémov (ďaléj tiež lT) použlvaných obieclnávateíom a užívatelmi objednávatela,

Hroncova 3, 040 01 Košice
lng, Jan Nezkusil, riaditel a konatel spoločnosti
31710549
2020483982
sK2020483982

čLÁNoK ll _ PREDMEŤ zlilLUVY

Dodávatel sa zavázuje píostrednicfuom svo]ich zameslnancov a/alebo zmluv,ných partnerov

dodávať objednávatetóvi Šlužby pre zabezpečénie a podporu prevádzky infoímačných systémov

objednávatéla, resp, pre zabezpečenie a podporu píevádzky vybraných informačných technológil,

Rozsah podpory a popis Poskytovaných služiebje uvedený v prllohe č, 1 a č, 2 tejto zmluvy,

objednávaiet sa zauázu)e poskytované služby pňjímať a pIatiť dodávatelovi ďalej dohodnutú

odmenu v dohodnutých termínoch,

Akékotvek iné služby alebo ach rozsah, ako uvedené v prilohe č, 1 a č, 2 tejto zmluvy, móžu byť

zabezpečované dodávatelom po dohode, a to výhradne na základe samostatnej potvrdenej
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plsomnej objednávky či ďalšej zmluvy, a to v cenách podla potvrdenej písomnej objednávky alebo
zmluvy,

čLÁNoK lll - vYHU{sENlE z LuvNÝcH STRÁN
Dodávalel týmto vyhlasuje, že je odbomou firmou opévnenou a spósobilou k riadnemu a(valmxovanému zabezpečovaniu služieb spojených so zabezpečenlm prevádzky a správy v
obla§ti jnícrmačných systémov. zárovéň dodávatét uvádza, že irodukt FÓNs entérprise, rotts
openlim§ a FoNs Medix patda do produktovej skupiny FoNs,

iT]!"Ť,"r"ny tyTP.ryhlasujú, že majú záuiem na ýzájomnej dlhodobej §polupráci uprávgnej
touto zmluv_ou, 6 ďalej vyhlasujú. že majú dostatočné íinančné prostňediy na ábezpécovaniá
služieb podla tejto zmluvy a na úhÉdu ceny dohodnutej touto zmluvou.

Po9ávabr rymto vyhh§uje, žé sl nie je vedomý, žo by voči nemu bolo začaté konanie o vyhlásení
konl(llrzu na jeho majebk, Dalej vyhlasujé, že voči nemu nie je v právnei moci žadn; súdne
rožnoonutÉ, c|.iozhodnutie. spévneho či iného šÉtneho orgánu na plnenie. ktoé by mohlo byť
oovodom píe súdnu exekúciu. e že také konanie nebolo proti nemu začaté,

čLÁNoK lv - PRÁVA A PovlNNosTl zMLUvNÝcH STMN
Dodávateí §a zavázuje poskytovať služby uvedené v tejto zmluve s náležitou odbomou
st€rostlivosťou _potrebným počtom kvalifikovaných a vyškoĚných pra@vníkov a v súladé so
záuimami objednávateta,

2, Do_dávátel sa zavázuje vykonávať Všetky činnosti podta tejto zmluvy v súlade s bezpečnostnými
požiadavkamj objednávatela, ktoré budú písomne dodávaielovi ' 

odovzdané a dodávateiom
písomne potvrdené,

Dodávatel aj objednávatel sa zavázujú stanovlť za účelom nádenia vžtahu médzi obiednávateloma dodáv€ielom v oblasti pósobnosta tejto zmluvy osobu zodpovednú zé tento vzt'ah, Mená
pracovnikov sti uvedené v prílohé č, 3 tejto žmluvy.

DodávateÍ sa zavázuje stanovjť osobu zodpovednú za plnenie závázkov podla tejto zmluvy. Menopracovníka le uvedené v prílohe č, 3 tejto zmluvy

oqédnáv€tel sa zavázuje stanoviť zodpovedných p.acovníkov a poskytnúť dodávatelovi potrebnú
súčinnosť, nevyhnutné údaje a iníormácie potrébné k predpIŠanému plneniu tejto zmluvy a
umožnil',riadne pheni€ telto zmluvy v plnom rožsahu. V dob; vykonávánia služie'b podta t;jto
zmluvy bude na vyžledanle dodávaieta prítomný na pracovisŘu objednáVatela zodpovednýpracovnik objednávatela, V odóvodnených prípadoch aj mimo íámec uéznq pracovnei Óooy, pii
plánováných akciách po predchádzajúcel dohode,

objednávétel sa zavázuje umožniť Vykonávať činnosť podla iejto zmluvy aj mimo bežnú pracovnú
dobU

objednávatel sa zavázuje zabezpečiť pracovníkom dodávalela._ be2platný vjazd a parkovanie v príslušných objektoch objednávateta,_ pristup álebo \.zdialený prístup na príslušné pracovis'ká v miest;ch inštalácje technológii
dolknutých touto zmluvou,

- použitie komunikačných prostriedkov počas nevyhnutnej doby a V nevyhnutne nutnom
rozsahu,

- bezpečné pÉcovné píostredie,

objednávatel ,a. zlyáz e prevziať plnenie dodávatela, pokial bolo vykonané riaclne a v
žodpovedajúceJ kvalite, Pokial objednávatel ani na základe plsomného oznámenia termlnu
ooovzdanla plnenia toto plnenie bez akéhokolvek zdóvodnenla neprevezme, predpokladá sa, žeplnenle bolo odovzdané a prevzaté C,ňom, kedy sa tak podIa pisómného o;;ám;;ia malo stat,,plsomné oznámenie musl byť aclresované píls|ušnej zodpovednej osobe, íesp, o§obe, ktorá Ju vdobe neprítomnosli zastupuje, a musIjej byť pleukázátelne doručdné,
otjednávalel., sa. zavázuje _po dohode s dodávatelom zabezpečiť technické prostriedky,
komponenty (hardwarové, softWarové) alébo služby, ktoré nié sú iredmetom tejto zmluvy a júpotrebné pre zabezpečenie služieb dodáVateta, á to podla svÓlicl moznosti a ná základe

Nénocnbe s pliklinjkou llyjeva
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odóvodnených požiadaviek dodávatefa. Povinnosť objednávatela pod la ,predchádzajúcej 
vety sa

vztaŇe náieinnicre prostriedky, komponenty (hardwarové, softwarové) ale|o_služby, ktoré sú

,u"a";e u dot u-"nt" Óznačenom áko Technologický plán implementácie pre FE, FoL, FAD, FM

a Mls, ktorý dodáVatel píed podpisom téJto zmluvy odovzdal objednávatelovi, Pokiel nebudú tieto

prostriedky'zabezpečéné, nezodpovedá dodáVatel za pr|padné neplnenie čl obmedzené plnenie

poskytovaných služieb,

10, objednávateí sa zavázuje dodžiaval' ustanovenia autorského zákona. objednávátel berie na

veáomie, že dodávatet vykonáva implementáciu a poskytuje služby iba v prostredl legáheho
soítwarc a že za použivánie nelegá|neho softWare objednávatelom nenesie dodávatel žiadnu
zodpovednosť,

,t1. objednávatel je oprávnený vykonávať zmeny v informačnom systéme- Pokial tieto zmeny budú

mail negatívný oopad na služby zabezpečované dodávatelom, potom dodávatel nezodpovedá za
pripadné nepinenie či obmedzéné plnenie poskytovaných služieb, objednávatel sa v tákomto

prípade zavázujé vyvolaťjednanie s dodávatelom k zabezpečeniu nápravy,

12, objednávatél sa zavázuje umožnii' dodáVatelovi technicky a organizačne vzdialený pristup k

definovaným prostriédkom informačného systému objednávatela za účelom plnenie činnosti a
záVázkov dodávatela podía tejto zmluvy,

13. Dodávatel sa zavázuje pruať potrebné opatrenia na zabezpečenia ochrany osobných údajov

spracúvaných Vo FoNs v zmysle zák. č. 1812018 z-z- o ochÉne osobných údajov v plainom

z;ení a Náriadenia Elrópskeho pallamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR, najmá poučiť svojich

zamestnancov a o§oby, použlvané na plnenie tejto zmluvy o povinnosti mlčánlivosti a dalších
práVach a povinnostiach plynúcich z uvedeného zákona a tejto zmluvy,

14. DodáVatel sa tiež zavázuje zachovať mlčanlivosť o všetkých informáciách týkajúcich sa
objednávatela, ktoré ziska vaúvislosti s plnenIm tejto zmluvy. o zachovaní mlčanlivosti dodávatel
poučía zaviaže Všetkých pracovníkov, ktori prídu do styku s informáciami objednávatela,

15. Dodávateí aj objednáVatel sa zavázujú k tomu, že budú dbať na to, aby pri poskytovaní služieb
podla tejto zmluvy nedošto k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu tretích osób k osobným
Ůaapm bbjeonáuátela, ktoré požlvajú ochlanL] podla zák- č 1a2o1a z. z. o ochÉne osobných
údajov a N;riaden€ Európskeho paílamentu a Rady (EÚ) 2016/679 GDPR,

16, Dodávateí sa zavázuje uzav eť zmluvu s objednávateíom ,zmluva o mlčanlivosti",

óLÁNoK V - MlEsTo, TÉRMiNY A PREUKAzovANlE PLNENlA

1, Miestom plnenia služieb dohodnutých podla tejto zmluw je pracovisko organizácie poskytujúcej

zdlavotnú starostlivosť podla osobitného predpisu:

a. Nemocnica s poliklinikou lvyjava, staíomyjavská 59, 907 01 Myjava

ktorej zriaďovateíom je Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282120A, 911 01 Trenčln.

2.

3.

Miestom p|nenia služieb, ktoré nie sú viazané na Pracoviská objednáVatela (napr. konzultácie,

školenia), sú pracoviská dodávatela, pokiaí nie je dohodnuié inak.

DodáVatel sa zavázuje vykonať pre objednávateía dohodnuié služby v dohodnutých teímlnoch,
Termlny plnenaa s,] predEéné pri omeškaniach spósobených objednávatelom o čas zdžaniá a
zavlečené omeškanie, za zdžaťJé spósobené objednávatelom je považované aj omeškanie
plaiieb objednáVatela za služby dodávatela podla tejto zmluvy,

Termíny plnenia a spósoby preukazovania dohodnutých služieb sú uvedené V prIlohe č, 2 tejto

zmluvy,

čLÁNoK vl - cENA PLNEN|A A PLAToBNÉ PoDi/t|ENKY

1, objednávatel sa zavázuje za poskytnuté plnenie podía tejto zmluvy uhrádzal' dodáVatelovi

dohodnutú ročnú cenu bez DPH uvedenú v prílohe č, 1 tejto zmluvy,
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tiež daň z pridanej hodnoty
zdaniteíného plnenia, ktoré

2, o_bjednávatel berie na Vedomie, že k dohodnutej ročnej cene uhradí
(DPHJ vo výške podla platnel pfávneJ úpravy k dátumu uskutočnenia
je daňovým dokladom účtované,

cena_ bude hradená objednávatélom V mesačných úhradách vo výške jednej dvanástiny

^o:!:Ť_:_|"j,.i.""j 
."1, a,to vždy_na základe íaktúry, daňového dokla;u jooJváiJ-ta- ooaavaterle

:Plr.Jtil,]{:li"::"ť, f?ktúry, daňové.doklady, k prvému dňu kalendárneho mesjaca, V ktorom je
sluzDa poskylnutá, splatnosť každej íaktúry bude 30 dni od dňá Vyslavenia faktúry
Platby budú realizované objednáVatelom bezhotovostne na účet dodávatela, ktoú bude vždyuvedený na príslušnej faktúre. za deň úhrady faktúry sa považuje deň pripúánia prtstusne; eiast*ý
na účet dodávateta,

9!,^ŤlaY:l1_11, 19"*je. uhrádzať_ do_dáVatelovi ďalej névyhnutné nutné náklady spojené splnenlm leJrc žmluvy. najmá cestovné náklady dodávatela, pnebežne počas |ch Wna|ože;ia a to
|_"":.:4:T_"1,9:h99:; Néklady 

ltL]dú 
hradené objednávatelom priebež;" n",Jit"á" ny.t"u"ny"r,

reKlúr (daňových dokladov) dodáVatelovi, cestovné náklady nje sú súčasťou dohodňutej ročnej
ceny.

l!i|l?!, ]9 Y!yr9*",i". dodávatéla spojené s plnenln tejto zmluvy budú priebežne preučtované
lákurou {daňovým qok|adom) objednávatelovi v skutočneJ výške ato po vzájomnel dohode,maxlmáhe však 40 EUR/osoba/deň bez DPH

:::]:!9._!_i:,iF]3Ťé služby na lechnologickeJ a sietbvej infraškuktúre. s Výnimkou služleb pri
oostlElňovanl chýb podliehajúcich záručnému servlsu a nahlá§ených v zár!,čn;j lehote, pokiat niesú sučasťou dohodnUbich služieb podlá telto zmluvy, budú účlo'vané pooú áituJtneno cenntta
dodávateíá

Materiá]ové néklady pJi seNisných zásahoch mimo platnú záruku ]ednotlivých komponentov budúnEdené 
,objednávatelom na základe píiebežne] fakturácié, pok,áI Éto Šlužba nié je súčásťou

oohodnutých služieb podla lejio zmluvy,

Pokial zmluvné strany dohodnú zmenu rozsahu plnenia podla tejto zmluvy v nadváznosti na
objednávatelom vyžiadané zmeny v rozsahu a úrovni doňodnutýc'h stuzróo] moaLltov a licencit
potom súčasne dohodnú zmenu dohodnutej ročnej ceny, a to foáou písomného dodatku k te1o
zmlUve.

čLÁNoK Vll - VYšš|A Moc
Žiadna,zo. zmluvných stén nenesie zodpovedno§ť za omeškanie pri plnení závázkov
vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo ža ich neplnenie zapríčinené skutočno;ťa;i, ktoré nemohla
zodpovedajúcim spósobom ovplyvniť, víátane prlpadov vyššej moci, úmyselnaho'Ňkodzovania,
pozÉllJ, 

, 
povodne, Výpádku dodávky elekkickej energie, povsiania, vojny. zásahu védy alebo

verejných orgánov a pod,

Ak je niektorej zo strán zabránené plniť svoje závázky z nlektorého 2 Vyššle uvedéných dóvo.íov,
oznámidruhej strane tieto okolnostia díUhá strana pilmérane pledlži lóhotu plnenla iohod nutých
louto zmluvo1,1,

3,

2.

2

1

1.

9,

7.

6

3

čLÁNoK Vlll _ ocHMNA osoBNÝcH úDAJoV A DóVERNÝCH lNFoRMÁcli
DodáVatel sa žavázuje zachovávať mlčanlivost' o všetkých skutočnostjach, o ktoŇch sa dozvié
U objednávatela pn, plnení záVázkov podta tejto zm|uvy alebo v súVlsiosti siim, To ptatípíedovšetkým o skuiočnostiach, o osobných údajoch a o bezpečnostných opatren;ch,
zverejnenie ktorých by ohrozilo zabezpečenié osobnýc'h údalov v zrnysle záko'n a é. i8t2o18 z,z-
V platnom znenía Nanadenla Európskeho parlamenlu a Radi(EÚ) 2oi61679 GDPR.
Dodávatel_sa zavá,,u.Je. že nezneužije akúkolvek dóvernú informáciu, s ktorou prlde do styku prjphenl závázkov podla tejlo zmluvy a ani neumožnl loto zneužitie trelejosobe
Dodávátel sa zavázuie plne rešpektovat' bezpečnostné požiadavky obiednávateta nezaoezpecenle ochrany osobných údajov pacientov a klientov objeclnávatela,
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6

7.

3,

4

Dodávateí Vyhlasuje, že prijal bezpečno§tné opatrenia na zabezpečenie ochrany osobných údajov

pacieniov a klientóv objédiávatela pred ich zneužitím alebo únikom týchto dát prostrednlcfuom

svojich zamestnancov,

Dodávatel je povinný poučiť Všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podielať vjeho mene a na jeho

zodpovednosť pri plnenl zmluvy, mlčanlivostbu. Dodávatel predloží podpísané poučenie

o póvinnosti mlčanlivosti pred plnením zmluvy pre každú vyslanú íyzickú osobu, alebo pred

s;motným výkonom služby každá vyslaná fyzická osoba sa oboznámi s poučenim

u objednávateia a poučenie podpiše, Bez uvedeného, vyslanej osobe nebude umožnený výkon

služby na pracoviskách objednávatela, kde móže prísť do styku z osobnými údajmi,

Neumožnený Vstup do priestorov objednávatela zástupcovi dodávatela bez poučenia o
mlčanlivosti sa nepovažuje za neposkytnutie §účinnosti pri plnení zmluvy žo strany objednávatela,

Vyslaná fyzická osoba zárcVeň podpíše oboznámenie sa s informáciou o spracovaní osobných
údajov V zmysle článku 13 a Prlslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osób pri spracúvaní osobných údajov a o volnom pohybe

takýchto údajov a zákona NR sR č, 18/2018 z,z, o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov - Evidencia zástupcov a dodáVatelov a odberatelov,

DodáVatet zodpovedá za porušenie povinnosti za vyslané fyzické osoby, ktoré sa podiel4ú na
plnení zmluvy v mene dodáVatela v pliestoroch objednávateía-

čLÁNoK lx - DušEVNÉ VLAsTNicwo A oBcHoDNÉ TAJorrswo
Všetky materiály v akejkolvek forme a dalej koncepty, know-how alebo techniky vzťahujúce sa
k plneniu tejto zmluvy zostávajú vo vlastníctve dodáVatela, Dodávatel považuje skutočnostj, ktoré
nie sú tretlm osobám bežne dostupné, za §voje obchodné tajomstýo, a to vráane obsahu tejto
zmluvy, a má záujem na ich utajenl

obiednávater je oprávnený k nevýhradnému použlvaniu ttichto materiálov, koncéptov, know-how
alebo techník pre svoju Vlastnú internú pořebu, pokial neporuší podmjenky použivania dohodnuté
v tomto článku,

objednáVatel neumožní akejkofvek tretei osobe dalšie Využitie týchto materiálov, konceptov,
know-hoW alebo techník bez p.edchádzajúceho plsomného súhlasu dodávatela,

Žiadna zo strán nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany zverejňovať či
iným spósobom sprístupňovat'podmienky téjto zmluvy iným tretlm osobám s \.ýnimkou svojich
odborných poradcov a členov personálu, ktorí nie sú zamestnancami dotknutej strany, pokial úeto
osoby pre zmluvné stranu VykonáVajú prislušnú odbornú činnosť, a to na základe závázkového
pláVneho vzťahu,

Povinnosti dodžiavania dóvernosti infoímácií, o ktorých sa hovorí v tomto článku tejto zmluvy, sa
nevzťahujL] na informácie, ktoré:
- sú alebo sa stanú všeobecne a verejne pristupnými inak, ako porušenim lstanovenia tohto

článku zo §trany príjemcu,
- sú príjemcovi známe a boli mu volne oznámené treťou stranou pred prijatlm od druhej strany,
- budú následne prIjemcovi oznámené bez závázku mlčanlivosti,
- sa Vyžadujú zo zákona,

zmluvné strany sa zavázujú dodžiavať všetky ustanovenia tohto článku aj po ukončení účinnosti
tejto zmluvy,

Dojednaniami v tomto článku nie sú dotknuté povinno§ti objednávatela týkajúce sa povinného

zverejnenia zmlúv, ak mu takáto povinnosť Vyplýva zo všeobecného právneho píedpisu.

ČLÁNOK X _ ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
1. Dodávatel zodpovedá objednávaterovi za škody, Koré mu spó§obí pň plnenI tejto zmluvy §vojím

zavineným jednaním, Dodávatel nesie zodpovednosť za chybné plnenie a aj za §voje on€gkorené
plnenie,
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2,

2.

3,

1,

?_1ŤY_aj9l:a 
zodpovednosti zbavl úplne alebo čiastočne, ak sa preukáže, že sá na vzniku škodypodleíal nepovolený, oneskorený, nespíáVny či nekvalifikovaný zásah pracovníkov objednávatetá

či iretlch osób,

DodáVatel nesie všetku zodpovednosť za jednanie osób, ktoré použil v súvislosti s plnením
predmetu tejto zmluvy, bez ohtadu na to, či sa jedná o jeho vlastných ."rn""]n"n"ou 

"t"lozamestnancov jeho zmluvných partnerov či iné osoby,

ČLÁNOK Xl - DOHODA O SANKClÁCH A ZMLUVNÉ POKUTY
Ak je objednávatel V omeškania s úhradou faktúr, ]e dodáVatel oprávnený oožadovat' od
objednávatela zaplatenie úroku z omeškania Vo výške o,ol"/o oenne z <itzne1 iiást[y za tazay a;začetý deň omeškanie, obe zmluvné §trany sa dohodli, že takto upravený Lrrol z ámest<ania jé
priméraný.

objednávatel je oprávnený kontrolovať plnenie zmluvy, Pn pripadnom zstení a| ólastočného
neplnenE zmluvy má objednáVatel povinnosť upozornlt písomnou formou dodávatela na zlstenú
sKutocnosť neplnenia zmluvy, lýledzi oboma stranamj sa následné dojedná dohoda o néprave so
siianojen]m termlnu nápravy. V príp€de neakceptovania alébo neplne;ia tejto dohody alebo pokiat
K C'ohocíe nedójdé je objednávatel oprávnený účiovat' dodáValélovi aj !a čiasiočné nepirenie
zmluvnú plkulu : neodóvodnené nevykonanie dohodnutej konzu[aénej náVštéVy alébo jej
oneskorené Vykonanje vo výške 33,00 ÉUR za každý aj začaý deň omeškánia, Cenáje uveoeáá
bez DPH,

čLÁNoK xll - DoBA PLATNoST A účlNNosŤ ZMLUVY
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 3,1,12,2022,

Táto zmluva nadobLlda platnost'dňom jej podpisu oboma zmluvnými shanami,
Táto zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň F,o jej zverejnení na Webe obiednávatera,
Táto zmluva stráca účinno§ť v nasledujúcich prípadoch:
- vzájomnou dohodou zmluvných strán, Dohoda musl bť spísaná v písomneiforme,- !1:9I-r, Vlipoveďou niektorej zo zmluvných slrán aj bez uvedenia dóvodu, Výpovedná

lehota je trojmesačná a bežl od prvého dňa naslédujúceho mesiaca po doručení výpovede
druhej zmluvnej stíane.

- Dodávalel je opráVnený odstúpiť od tejto zmluvy V prípadé, že objednávatel jé v omeškaní s
akoukofuek plaibou účtovanou dodáVatetom podta tejto supervDnej zmluvý o viac ako 3
kalendáfie mesiace. odsiúpenie je účinné dňom jeho do;Učenia áo sídlá objednávatelá
uvedeného V tejio zmluve,

- V prípade zániku oprávnenia k podnikatelskej činnosti dodávatela, a to dňom zániku
opévnenia,

_ V prípade zániku objednáVatela bez právneho nástupcu,

čLÁNoK xln _ KYBERNETIoKÁ BEZPEčNosŤ
objednávatel je V žmysle § 17 ods, 6 zákona é 6gt2o18 z, z, o kybernetlckej bezpečnosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovatelom zákleclnej Šlužby, Uža-fuoren'm iejto
zmluvy dodávatel bérie na Vedomie, že uzavála zmluvu so subjekiom, kórý je zaradený do
zoz_namu základných .služleb a jej píevádzkovateta do regist.a brevádzkovaie-tov zaxtadňyctr
služieb, z čoho pre zmluvné strany Vyplýva]ú práva a povinnoitr,

Dodávétel potvrdzule svojh podpisom, že budé dodžlavať podmienky kyberneilckej
bezpečnosli, bežpečnoslné opatrenia pre oblasť § 20 ods, 3 plsm, di zákona L aónon z z'
o.kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov prevádzkovatelom
záklednej služby minimálne v rozsehu § 8 od§, 2 vyhlášky Náródného bezpeč;ostného úradu č,
lěZ2Q16 z- ,2,, ktorou sa usianovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štauktúra
bezpečnostnej dokumentácie a lozsah vŠeobecných opatreni

3. Dodávatel je povinný pri zabezpečovanl serv§nej podpory v zmysle tejto zmluvy dodžiavat'
a riadiť sa Vnútornými predpismi oblednáVateia, Vnrliorné lreopisy objednáVateta sú

1.

2.

3,

4.

2.

1
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dodávatetovikdispozlciiknahliadnutiuuobjednávaiela,atonazákladepožiadavkyjeho
oprávnenej osoby vo Veciach technických,

Dodávateí sa zavázuje odovzdať objednávatelovi bez zbytočného odkladu po lzavretí tejio

i.Úny rorn", o"oo, itoré sa budú pódielať na poskytovaní služiéb podla tejto zmluvy píe účely

vstupú do verejnosti nep.ístupných piiestorov objednávatela, V zozname,budú_ označené osoby v
ióri'"nu, ."n'o a priizvisko,'prácovné zaradenie, názov žamestnávatel v píípade osób

Wkonáveiúcich činnost Dle dodávatéla služby, ktoný nie sú v pracovnoplávnom \žťahu aj meno

oioby zoápovednej za mimopracovný zmluvný vzl'ah, Dodávatel je povlnný predať zoznam osób

otrednávaieíovi s vÝslovnÝm pisomnÝm súhla§om dotknutých o§ób zo spracovaním o§obných

úd;iov V súlade nánadenra GDPR a zákona č. 1812018 z- z o ochrane osobných údajov

"o2.en" " 
doplnenl niektoni,ch zákonov, Píi porušení tejto povinnosti dodávatel nesie plnú

zodpovednosť zá ochranu osobných údajov dotknutých osób, objednávatel sa zavézuje, že bude

sprácovávať tieto osobné údaje len píe potreby reatizácie služby a zachovania bezpečnosti
i;fraštruktúry podla zákona č, 6gt2o18 z, z. o kybernetickej bezpečnosti a o zméne a doplnení
nieklorých iái(onov a to V súlade zo zákonom č. 1812018 z- z, o ochrane osobných údajov

aor.áne a doplnení niektoFich zákonov a naliadenia GDPR, a to až do doby písomného

;dvolania §úhlasu alébo 10 roŘov od ukončenia platnosti zmluvy, Óas a rozsah prístupu osób do

neverejných priestorov objednáVatela sa upraví písomne zápisom, potvrdený oprávnenou osobou

zodpovednou za kybernetickú bezpečnosť objednávatela,

Dodávatel sa zaýázuje bez zbytočného odkladu objednáVáteíovi odovzdať písomnú žiadosť,
po(lplsanú osobu zodpovednou za technické plnenie zmluvy o pristup k sietbvej iníraštruktúre,

;re'osoby, ktoré budú v mene dodávatela plniť predmet zmluvy, budú sa podielal na plnení

lmtuvy, iyta sa to zamestnancov dodávatela, zamestnancov subdodávatela ako aj osób
vyxonávalÚcicn činnosť mimopíacovného pomeru dodáVatéla, V prípade zmeny oprávnených
oiob s piistupom do iníraštruktúry ob]ednávatela počas plnenla zmluvy ]e d_odáVaiel povinný

požiadai o imenu V osobách pristupujúcoh k lnf€štruktúle objednávaiela ziadosť musi

;bsahovať požiadavku na ukončenie prístupu pre osobu alebo osoby ktorým má bť prístup

zíušenÝ a Óoaadavku na Vytvorenie nového pristupu pre osobu alebo osoby, ktoré sa budú
podÉl;t' na' plnení zmluvy žladost bude posúdéná najneskór do dvoch placovných dníodo dňa

boručenia z'odpovedne.j osobe, objednávatel móže požadovať dalšie doplňujúce iníoímácie

o účele žiadosii ktoré považlje za pořebné pre posúdenie žiadosti, Kópiu schválenej alebo
zamietnutéj žiadosti odovzdá objednáVatel dodáVatetovi, V súvislosti s pristupom k systémom,

infíaštruktúry objednávateta je dodávatel povinný dodžiavať nasledujúce povinnosti:

- počai pinenia zmuvy budú fakticky prisiupovať do systémov len osoby oprávnené
; schváléné na základe žiadosti dodávatela, objednávatet je oprávnený kontrolovať osoby
pristupujťlce do systémov a infrašřuktúry objednávateía, DodáVatel je povinný poskytnúť

intormaóie a doložil'. Porušenie tejto povinnosti sa považu]e za pod§tatné porušenie

- pridelené oprávnenia plístupu móžu Využívať len osoby ktorým bol prístup píidelený na

základe schválenej žiadosti, tieto osoby nesmú pridelené oprávnenia poskytnúť žiadnej
osobe, Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné poíušenie zmluvy,

- po ukončení pracovného pomeru osoby, ktorá mala pridelené prlstupové práva do
systému infraštruktúry objednáVatela, u dodáVatela alebo subdodávateía alebo ukončenia
mimopracovného pomeíu prípadne zmluvy je dodávatel povinný najneskór do dvoch dní,
kedy íozhodná skutoónosť n3stala, podať žiádosť o ukončenie prístupu týchto osób. V
pripadé spoločného prístupu Viaceďch opráVnených osób požiadať objednávátela
; zmenu pristupových údajov do systému, infraštrukti.lry objednáVatela. Porušenie tejto
povjnnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy

Všétky osoby podieíajúce sa na plneni zmluvy, uvedené V odovzdaných zoznamoch
objednávatelovi, o§oba zúčastnená na predmete plnénia podpi§ujé vyjadrenie o žechovávaní
mlčanlivosti podla § 12 ods, 1 zákona č. 6912018 z. z, o kybernetickej bezpečnosti a o zmene
a doplnení niektoďch zákonov,

objednávatel je opíáVnený zmenit konfigulácilr jednotlivých nastavení, zmeniť prlstupy do
syŠtémov a iniraštruktúry pri nevyhnutnom a neodkladnom pot.ebnom zásahu, ktorý odvracia
hioziace alébo už existujúce bezpečnostné riziko bez vedomia dodáVatela služby. Všetky zásahy
a do systémov a aplikácii musia bť u objednávatela zdokumentované, objednávatel je povinný

bezodkladne iníormovať dodávatela služby o prevedených zmenách a nastaveniach, aby nedošlo
k píoblémom a výpadkom systému.

6

7.
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8. Dodávatel je povinný zúčastňovat' sa stretnutí zvolaných objednávatelom ktoré sa tý,kajúposkytovania služby podla tejto zmluvy, kybernetickej ueŽpecnoit, a ocniány osoonýcn rijajo'v,pokÉl nie je bližšle špecifikovaný dóvod, zúčastnu;e sá osoba zoolořán] ia'vJc, tecnn,cr<e,
9 ?99i*?l sa zavázuje prl plnení zmluvy spolupracovat s akýmkotvek expertom, odbohikom

aleoo osobou. ktorú určíobjednávatel, tak aby bol naplnený účei lejto zmluvy,

'0 9ť^r_11'1.19. o_9Y'nný na.Vtizvu objednáVatela umožn'jemu a pisomne poveleným osobám
vyKonat auol phenla požiadavjek vyplývaJúcich zo zákona č. agtzol1 z_ z- o kibernetickej
bezpečno§ti.a o zmene a doplnení nietioryin zákonov, a to splnenŮ prilatýcr, rczjecnostnycti
opatlení dodáVateíom a požiédaviek súvisiacjch s predmetom pinenia '

í1, Dodávaiel je povinnýna vyzvanie objednávateta v lehote 10 dní preukázat'sú|ad dodávátela sozákonom č. 18 12018 z, z o ochráne osobných údajov a o zmene ; doptneni nieitonicn zatonov,
nariadenia GDPR a ostatných súvisiaclch právnych pledpisov upravlr1ú;ich Ja;; probbmatiku,

í2, V prípad_e vzniku nového prevádzkovátela základnej služby sa dodávatel zavázuje udeliť,
r:!lt:^:::l,:Y]:.l "|9,bo 

poskytnút všetky pokeune ticénc,e, p'ava atebo sJt t"sy neuyt nutre n"zaoezpecenle kontinuity prevádzkovanej základnej sjužby na prevádzkovateía zaklad;ej služby,
::i]P. *:ii_1! 9:tiy1 V platnosti aj po ukončen í' zm luv;ého'vzttl n u s oooavatetom pocas Ólokov (J0plata zá zachovanie, udelenie, poskytnutie. prevedenie licencií, pláva alebo pósk},lnulie
súhlasovnevyhnutných na žabezpečenie koniinuity pievádzkovanej sll]zt'y 1" .anrnuú v cérxovej
cene podla tejto zmluvy,

13, V p.lpade zánik_u dodávateta bez práVneho nástupcu, píechádzajú práva a povinností z licenciína objednávatela, objednáVatel má práva a povinnoslr v s,jlaaá io zatonom ft5t2o15 z, z.
autoíský zákon, a to v póvodnom rozsahu dodávatela,

í4, Evidejlcia, Getkýrh ,uzatvorených zmlúv s keťou stranou je súčastbu bezpečnostnej
ooKumejtácie dodávatela podla § 2 ods, 1 pism, c), vyhlášky Nálodného bezpečnostného úraduc. 3§zlzuló z z- klolou sa ustanovule obsah bezpečnostných opatrcnÍ, obsah a štruktúra
bezpeěnostnéj dokumentácie a rozsah všeobecných'opatreni zaoóiumentúné vymedzenie
l:::"l"_..:_ :|9"_",_b: 

pln:fla..všetkých bezpečnostných opatren|, konkrétny obsah móže byt
oovooeny z pnnclpov njekiorého z rámcov riadenia bezpečnostne] archilekiúi

15, Dodáv_atel a.ketie osoby podiel4úce sa na plnenl zmluvy sa zavázujú dodžiaval' minimálne
Dezpecnostné opatrenia pre oblast'podla § 20 ods, 3 pjsm, e), f), h) j) á k) zákona č, 69i2o18 z.z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnenl njeitonic'h záionov, Bezpečnostné
opakenia sa prijímajú najmá pre oblasť, fyzickej bezpečnosn a bezp;čnosti prostre(lia]- !ť"iky9h zraniletnostl systémov a zaíiadení nadenia iristu pov" riaden ra bezpečnostisÉtl a lnformačných sysiémov ako sú íajmá antivírusovou ochranou, Firewajl, spíáVa

he§iel a pristupov, riadéná likvidácie HW á dátových útozisk, pou:ívánie autorizovánýchsW poučenie žamestnancov a osób podieíaiúcich'sa na olnenl'zmlUv;_ riešenia kybernetických bezpečnostných incidentov vypracovaním vnútornych
bezpečnostných predpisov dodáVatela uíčujúcictl postupy a opářenia pn bezpečnostných
incidentoch á odstránenia následkov- Vnútropodnikovl] bezpečnostnú dokumentáciu, spósobu monatorovanja, testovania
bezpečnosti a spósob vykonávania bezpečnostných auditov,_ hlásenie bezpečnostných incidentov V súlade vyhlášky č. 165/2018 z. z, Národného
bezpečnostného úrádu z 1, Júná.2o18, ktorou sa určujú iáentifikaóné kritériá pre jednotlivé
kategórie závažných kybelnetických bezpečnostných incidentov a podrobnosti hlásenia
kybemetických bezpečnostných incidentov,- riadenia pohybu osób v píiestoroch dodávatela, prístupu do informačného systému
9odivatel9, ,sprava heslel a pístupov, íiltíovanie obŠahu lnterneiu, priestory dodáVabla
musla splňať podmlenky bezpéčnosti požiaínej ochíany,- spřáva hesiel do systému objednávatela, treila nemáiu bť kratšie ako sedem znakov,nesmú byť.bežné slová, majú mať malé al Vetké plsmená, éisla alebo špeciálne znaky,nesmú byť mená alebo užívatelské mená, nesmú sa žapisovať, evidovať mimó
bezpečnostnú dokumentáoiu,

- Time out, odpojenie užívatela - správcu, nečinnosti užíVatela maximálne 3oo sek.,- zabezpečenie prístupu do počltačov minimálne prostledníctvom hesla,- prístup do infrašhuktúry objednávatela musí byl'zabézpečený cez VPŇ tunel- openVPN,
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čLÁNoK xlv - usTANovENlA spoločNÉ A zÁventčHÉ
1. Akékolvek zíneny tejto zmluvy musia byť spísané formou písomných dodatkcsov k tejto zmluve a

musia bť podplsané o§obami oprávnenými k takémuto jednaniu,

Vzťahy medzi zmluvnými stranami výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia režimom
obchodného zákonníka a Autorského zákona,

3, Táto zmluva v rozsahu 9 stlán (bez priloh) je vyhotovená V dvoch rovnopisoch z ktorých po

jednom rcVnopise obdží každá zo zmluvných strán, Neoddetitelnou súěasťou tejto zmluvy sl]
prllohy óíslo 1 až 4:

2.

,,: sTAPRo

5.

6

7.

4

_ príloha č, 1 - Rozsah služieb a cena plnenia,
- príloha č 2-Popjsslužieb,
- príloha č. 3 - Pravidla súčinnostia menovanie osób,
- prlloha č, 4 - cenník služieb,

Pokial bude akékorvek ustanovenie tejto zmluvy zistené ako neplatné či néúčinné, nedotýka sa
nep|atno§ť a neúčinnost'ostatných ustanovení tejto zmluvy, zmluvné skany §a pre tento prípad
zavázujú neplatné či neúčinné ustanovenia nahladiť dohodou platnými a účinnými ustanoveniami,
ktoré najlepšie zodpovedajú zmys|u a majú najblizšie k neplatnému či neúčinnému ustanoveniu.
Do doby uzatvorenia dohody platí Všeobecne závázná právna úprava a pnnclp anapgÉ.

zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie p|§omností jednej strany je účinné dňom doručénia
druhej zmluvnej strane na adresu sídla uvedenú V tejto zmluve alebo oznámenú písomne počas
uza§orenia tejto zmluvy alebo náhradným doručením. o náhradné doručenie pojde, ak adre§át
zásielky sitúto nevyzdvihol aj ked bol o uloženlzásielky íadne uvedomený, a to aniV lehoté 10-
tich dni, Posledný deň lehoty je dňom doručenia, zmluvné strany dohodli za práVne relevantný
spósob doručenia pIsomnosti doručenie elektronickou poštou-

zmluvné strany dojédnávajú, že Všetky §pory medzi zmluvnými skanami plynúce z tejto zmluvy a
V súvislosti s touto zmluvou, ktoré sa nepodarí od§irániť spoločným jednanlm zmluvných strán,
budú s konečnou platnosťou rozhodované Rozhodcovským súdom sR V Bratislave.

oodávatel nie je oprávnený posn]piť pohtadáVky zo zmluvy V zmysle §524 a nasl. zákona č.
4ohgu zb. občiansky zákonnik V znení neskoéich predpisov (dalej len ,,občiansky zákonník')
bez predchádzajúceho súhtasu objednávatefa, Právny úkon, ktonim budli postúpené pohladávky
zhotovitela v rozporé s dohodou podla predchádzájLlcej vety, budé V zmysle § 39 občianskeho
zákonníka néplatný. súhlas objednávatela je zároveň platný len za podmi6nky, že bol na takýto
úkon udelený predchádzajúca pIsomný súhlas predsedu Ťrenčianskeho samosprávneho kraja.

zmluvné strany týmto Vyhlasujú a potvrdzujti podpismi o§ób oprávnených k jednaniu zmluvných
stíán, že §i zmluvu riadne píečítali, je im známy Význam jednotlivých ustanovení teito zmluvy a ich
prlloh, že túto zmluvu uzatvárajú na základe svojej slobodngj vóle a ďalej vyhIasujt], že im k
dátumu podpisu tejto zmluvy nie sú známe žiadne skutočnosti, Koré by im mohli brániť v plnenl
závázkov podla te]'to zmluvy, túto zmluvu učinjť neplatnou alebo neúčinnou, alebo zmarť jej ciel
tak, ako ho v tejto zmluve spoločné dekiarovali,

v košiciach,

za dodávatela: irio ímlEr§l(o t-r...

oaaOt l(.

za obiednávatela.' Nemocnica s po|iklinikou
staromyjavská 59
907 0,1 MYJAVAST ,*-_._

oĚ 2ňoatE*2

lng. Jan Nezkusil
Konatel spoločnosti

PhDř. El. .eííkova, MPH
riadením Nsp
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i:.STAPRo Nemocnba s pliklinikou llyjava ,

PRíLoHA ě. .1

K suPERvÍzNEJ ZMLUVE č. sT2O2í36

ROZSAH SLUŽlEB PODPORY A CENA PLNEN|A

í, vymodzenig predmetu dodávky služieb
Dodávateí sa zavázuje poskytovať dohodnuté služby na ďalej vymenované informačné
technoló9ie informačného systému objednávateta,

Aplikačný software
Dodá,/atel6a zavázuje dodáVať dohodnuté §lužby ne Vymenovaný aplikačný software (dalej tiéž
Asvu V tomto rozsáhU modulov aplikačného sofrware a licencií:

zoznam Asw modulov a llcencií

NKsE01_001 FE - systéín

impody čiselníků

jádro systému

jgdnoduchá §práva pracovjšť

konfgulace da§hboaídu

konfguíace diárú

log aplikace

log komunikace

nastavení pllslupových práv prc role

naslaven l tiskŮ_zaPojen í rePorlt],okaje

předdeilnováné lexly

legisí pacientú

spráVa roll

spráVa §kUpin uživatel0

§práva uživalelů, založení, spráVa

šablony klinických události

NKsE01-009 FE _ systém _ koníigurovatelné seslavy
NKsE01_0,15 FE, sy§lém _ rozšlřeníjádÉ pro procesy, úkoly, KDP N

NKsE01_017 FE, syslém _ rozšlfunljádra o nápojenl přlstlojového N

NKsE01_019 FE - systém _ iniegÉce s Acliv€ Direclory N

NKsE01-021 FE _ sy§lém _ internl zprávy

NKsE01_049 FE - Ambulantn í dokumenlace

supeívEna zmluva, uzlvateí NsP Myjava stmna 10 /33

Modul / íunkcia



ij sTAPRo Nenochica s ooliklinkou 
^týkva

ambUlantniíegistíace

čekárná

dispenzaíizace

převod amb, ošelření na hospitalizáci

recepl, konlíolá preskripce

rccept - práce s opiátovým íeceplem

stalisliky, výslupy

\,ykázování ÚZls - ambulanln i §latistiky

zápis ambulantního vyšetieni

zápis §estry (Výška,váha,llak,teplola)

NKsE01_051 FE Ambulanhi dokumentace vyvolávaci systém N

NKsE01,055 FE]ffilularrtni dotumentace - recépl - propojeni s db
AlsLP

N

NKsE01_057 FE " Ambulanlni dokumentace očkování

NKSEo1 091 FE Evidence hospitalizovaných

evidence hospitalizovaných

opravy pohybů, stomování

statistiky

vykazováníúZlS/NcZl

NKsE01_108 FE - společný lůžkov,r, fond N

NKSEo1 109 Přehled lůžek a Jejich ob§azeni

NKSEo1_117 FE, Lúžková dokumentace

adminislralivni píopušlěni pacienta

adminištíativni příjem pacienta

dennílékařské záznamy jednoduché - lext

denní sesteíské záznamy j€dnoduché

lékaiský přijem

li§t o píohl, mrtvého

píopouštěci zprává (předběžná, konečná)

statislické výst!py
tBky - dokumentace (pňi, prol,, prop, zpráva, dekuz.

lisky - šlítky, náíamek, žádanky, poukazy

NKSEOT-119 rs _ rri:xova aonlrrrentace - předáváni ošetřujíciho

NKSEo1_12T
- tůzxova ootumentace - d€nni tékařské stíukt,

záznamv. medikace
den,lék,slíUk.záz,-med, a pokyny sestře

dennílék stíukt, záznamy - sP
d€nni lék,struk, záznamy-med. kalkUlačka

supeNízna znluva, užívatel NsP lýlyjaýa stana 11 /33



ij STAPRo
Nenochica s pliklinikou Wava

NKSEo1 122 FE - Medikáce, aktuálníst v skladu

NKsE01_123 re _ Lůxova ootumólace , &rrrll sesters*e strurt
záznamy
iennises. slrukt, záznamy _ podánílékt]
denni seslerské slruTiiaziiň! - jEEilac_-
měřené hodn9ty, btlance lekutln

NKsEOí_125 FE. Lúžková dokumenlac; . leploĚG ve?iD,o
slandaídni odd

N

NKsE01_127 re _ Lů:tova aotumenGi;-ZaáňiGty, f,iiiávtů,
leznam d|e| (|men Dočelníl

NKSE01_129 re - Lúzrováaoiumentaii - tornunixae *
stravovacím svsiémem

NKsEo1_13T FE - Lúžková dokuménláce - p|ánováni přijmu

NKsE01_170 FE _ spol. části Nís

diágnózy

multim,příloha do klinjcké událosli(zvtrk,obr,video)

poukaz na fonjátrickou pomůcku

poukaz na optickou pomůcku

poukaz na orlopedic, a léčebnou pomúcku

poukaz na Vyšetřenj, ošeiření
placovnine§chopnosl

příkaz ke zdíavolnimU líánspoňu

lívalé zdíavohiúdaje
ťsteot<y _ prontizeni trlmuináĚzů' gEdlGtr,,
manuá|n i zadávání
vyžádaná vyšelřeni _ KoNzlLllJM: Nález nai6nžjlillm
!!!, Pňeno§em
vyžáoana vyšetrení - KóŇžiLiÚrvt :-áaiňta-iá
konzilium, elektonická komunikace

NKsE01_171 FE _ Spot, části amo_]uzta.EioIĚfrlEi oEi6i
výsledkú

NKsE01_172 FE -spol, éstiamb" |,jžka=lclJrE|Vr. et pňeno§

NKsE01_173 FE _ spol, části_ Blo,HEM: el, přeno§ žádanky
NKsE01_174 spol, části- cižíLls:el, přenos žádánky

NKsE0,1_175 FE - spol, casi _ Rro: :aaáŘái ňZi6|iĚii6iicxa

NKsEOlJ77 FE - spol, čásli- PAí: ždanta a náGŽJéi6itroiic*a
komrrnikace

NKsE01_179 Pe . spot, casti _ tttr't zaáilii nátea-TEii6n'rcu N

NKsE01_181 FE - spot, casti - Frzlrc: žaaánta a náezleteRronicxa

NKsE01_183 Fe _ spot, elsti _ExŤÉŘ:aoantá a natezlpoLlze
mánuálniápis 6lisk)

N

NKsE01_185 FE . spol. c.isti _ EiŤÉŘi;iiteň;if;iániiii ex,
lEq (DASTA)

NKsE01_187 Fe , spol, easti _ Exrďn: pri;em nálezrl- ext prac

NKsE01_193 FE - spol, castiáml, tú:tá -ffiŇleri
Výsl€dkú

NKsEOí-195 FE - spol, čá§l'_ TRAN:el, přenos žádanky
NKsE01,197 FE _ spol, časti_ objednávky na \,yšeiření

supervÍma zmluva, užívatel NsP Myjava strana 12 /33



NKsE01_199 FE - spol. čá§ti- evidence přistrojů

NKsE01_201 FE - spol, části, informované souh|asy

infoímované souhlasy kvýkonúm

]níoímované §ouhlasy - negativní reveís

iníormované soUhla§y - po§kytováni inloímaci

infoímované souhla§y - §ouhlas s hospitalizacl

NKSE01 203 FE - spol, čá§t]- píáce s pozilivním listem

NKsE01_204 FE - spol, části- zachytáVání snímkú z videosignálu N

NKsE01_206 FE - spol. části- náslíojpro híomadný expoít N

NKsE01_207 FE _ spol, čá§li_ odesilánísMS á mailů
N

NKsE01_209 FE - spol, části- callcentrum N

NKsE01_211 FE - spol, čásli - lvarkeling N

NKSE01_213 zkralky pro klinickou dokumentáci

NKSEOT 2T5 FE Kaíty Klienla N

NKsE01,243 FE - FLx , strukturovaný íomulái (cena za jeden)

NKsE01_245 FE - Lékové inleíakce
N

NKSE01,248
N

NKsE01,254 FEJLx-ošeťovatelská dokuínentace - oš
anamnéza(obecná a prc jednod€nnj péči)

NKSE0,] 256
FE - Flx-ošetřovatelská dokumenlace - rizika (pádÚ,

dekubllŮ, nutdce. ADL lesl)

NKsE01,258
re - rrx - ošetrovaletsta dokumentace - oš, plán
Déče {diaonózv a hodnocení)

NKSE01_260 FE - FLx - oŠelřovatelská dokumentace - realizace
óšetřovatelškého Dlánu

NKsE0] _262 FE _ FLx - ošetřovatelská dokumenlace - oš,

NKsE0],264 FE - FLx - ošelřovatelská dokumentace, €dukace

NKsE01 284 |,íob- ní vizita - ošelřovatelská dokumenlace N

NKsE01 286 FE - operačni dokumenlace

evidence údaiú pío Úzls

§tatistiky a výslupy (oP kniha, ,,,)

vykázání výkonú, mal álů

NKsE01_28a FE - opeíačnl dokumentáce - waiting listy

NKsE01,290 FE - operační dokumentace - oP plán, objednávky

NKsE01_291 FE opeíačni dokumentace , oP píogíam

NKSE01 293 FE, opeíační dokumentace - řízenioP dne

NKsE01,294 FE - operační dokumentace - evidence použitých

NKsE0] 296

-- 

Operačni dokumenlace, spotňebovaný maleriál u

NKsE01_298 FE opeíační dokumentace - záznam o ane§lezii

NKsE01,300 Evidence na oP sále - pří§troje N

NKSE01 3]8 FE, Gynekologie a porcdnice

hlášenío narozeni

ii STAPRo |kmocnica s paliklinkou Myjava

supeNizna znluva, užívatel NsP Myjava sirana 13 / 33



novoíozenecká dokuínentace

propUŠtěni novorozence

propušlěnírodičky

svázáni rodiěky a novoíozencŮ
vyka2ováníúZlS (zprava o roOieó,ó noi66ŽÓci,
vrozená vada, potrat)

NKsEOí 335 FE, lntenzivnl péče

ošetfující lým (lékař, sesíá, ane§leziolog)

rozšiřen í teplotky prc JlP (rozšiřeni NKsAol_í25)
tabulky, gíafy, čásová osa
tisky (JlP dekuž, dolisk do aetural3o*lisl pro
§e§!ru)

NKsE01-336 FE _ lnlenzlvni péče srorovacisctrernata tsorn,
APACHE ll, Gcs, NlHss)

NKsE01_337 FÉ - lozšiienldenních lék, zazrrarrrri pro tp trozs,
NKsAo1_121)
lozšiřenídenních lék, zázniŇ pro te- aatsizaznamy
(diela,,,,)
rozšířenidennich lék, záznamú pro te _ rnváiŇň
Vsiupv
íozšlňenldennló lék, áznamů po lP - núrid
bilenc€
rozšířenidenních lék, záznamllrolF _ oroinace tetú,
j!íuzl, výživy
rozšířen I denn ích lék, záznamú pro lP _ pokyny selie
rozšireni aenn ict tex,-áúmúaro le-ilGrus-
0raesens
.ozšiřen í denních lék, záznamŮ pro lP _ lNalé léky
rozšiřen í denn ích lék, záznámů pro lP _ ventilace

NKsE01 339 re - tntenzivnipaee - rox irerrt ae-nnictr ses, zaznar
pro lP (rczš. NKSA01-123)
bilance tekutin

měřené hodnoly

záznam podáni |ékú, iníuzi, výživy

záznamy práce s pacienlem

NKsE01,341 FE - lnlenzivnípéé _ nápoj€ni monilorŮ, pllsllojŮ
(íozš, NKsE01_335)

N

NKsE01_363

deíinice §landardních procedur na dg

hromadné plánování procedur

oídinace prccedur- pří]'em z žádanky

odinace procedur _ slrukturované zadáni

ordinace píoceduí- lexlové zadáni
plán proceduí_ hromadné změny cvičitel

plán prccedur_ hrcmadné změny na pacienia

Pan proceour - změny PaŇiifriGňiiiTá
plánovánl prcced L]r _ konlíoly
p]ánováni p.ocedul _ vstupní požadavky pío plánování

ruČni plánování píoc€dur
slalistiky _ provedených výkonŮ, cvičilelŮ, vyliženosti
pracovišť, cvičilelů

ii sTAPRo
^lemocnica 

s @lklnikou l/lyjava
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li§ky (plán pro pacienta, změny v plánu, pokyny pro

Daci€nla)

Vykázání píovedeni procedury

iáznam provedeni procedury- evidence slavu

žáznam proved€ni procedury - změna stavu pocedury
híomadně
záznám prov€dení procedury - změna stavu procedury

NKSE01_380 FE - Procesy

NKsE01_382 FE - Píocesy - nástíojpío deínicipíocesú

NKsE01 399 FE - úkoly

NKsE01_401 FE - Ukoly - nástrojpío deíinici úkolú

NKSEOT_418 FE, Klinické doporučené poslupy N

NKsE0]_420 FE - Klinické doporučené postupy, ná§trojprc deinici
KDP

N

NKsE01_437 FE Dopíava N

NKsE01-456 FE - Nežádoucí události - evidence nežádoucí Událosli N

NKSE01_458 FE - FLx - NeádoLrci událosli- zánam o náp.avném N

NKsE01_460 FE _ FLX- Nežádouci událosii _ zadáni §pecifckých
údaiů o Dád|,1

N

NKSEO1 462 FE - FLX - Nežádouci událo§ti- evidence
nemocničnich infekcí

N

NKsE01_464 FE FLx - Nežádouci událosli- klasiíikace dekubiiŮ N

NKSE01 466 FE - FLX, Nežádoucí událosli, Vykazováni do N

NKsE01,468
FE - FLX - Nežádouci události - evidence
nepacienlských neŽádoucjch Lrdálo§tí

N

NKsE01_470 FE, FLx - Nďádoucí Události- zasilániiníormačnlch
emailů

N

NKsE01 472 FE - FLx - Nežádoucí ldálosli - statisUky nad
nežádoucímiudáloslmi

N

NKsE01_494
FE - Evidence onkologi§kých onemocněni (sběr dal N

NKsE01_498 FÉ - Evidence onkologických onemocněni
elekiíonické Wkazováni do NoR

N

NKsE01-515 FE, slomatologie N

píolelická Žádanka

zubnikříž

NKsE01_529 FE - ceívikálni scíeening N

NKsE01_534 FE, FLx -Kardiologie a tardiochiluQie - evidence
údaiů a vYka2ovánido NRKl

N

NKsE01 536 FE - FLx - Kaldiologie a kardiochiruígie, evidence
údaiú a vykazovánido NKCHR

N

NKSE01,537
FE - FLX - Kardiologie a kardioch, - evidence a N

NKSEo1 538
FE, FLx - Kardiologie a kadioch. - évidence a
Wkazování pro KATAB

N

NKsE01_539 FE - FLX, Kardiologie a kaídioch, - evidenc€ a
Wkazováni pío REPACE

N

NKsE01_540 FE _ FLx - Regi§lí úlazů N

NKsE0l,542 FE FLX - Regislr drog N

NKSE01_564 FE - Radiologie

čekáína radiologie _ zařazení paciente do čekárny

ii sTAPRo tknocnica s poliklinikou Myiava
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doplněnlúdajú do žádanky na Vyšetienl
elektronický příjem žádanky na vyšetřenl (součást

náhlíženi do dokUmentace pácjenta

popis Vyšelřeni

použité piislrcje k Vyšelření

předánj výsledkú žadateli (součásl NKs)

sláljstíky, výstupy _ lisk Vyšetřeni, dennípřehled

víceúrcvňové schvalování nálezu

vložení údajú o vyšetřeni

založení žádanky na vyšetiení

NKsE01_570 FE _ Radiologie, pořizenía repro-ukiéEuiÓGno
záznemu

N

NKSE01 572
FE _ Radiologie _ použiti dikl,aíonu á p€dálú plo
diktováni

N

NKsE01_576 rr _ naoioto gie, mámogáii§l6ěóiin-g-:Grbá;;
MAsc

N

NKsE01_577 FE_ Radiologie- mámogíal]e N

NKsE01 598 fE _ Rozpoznávání hlasu _ pňpojeni NeMonDiclate N

NKsE01_601 FE _ PAcs koneklor

NKsE01_603 FE - kalkulačka íadioíaírnak pro Nl\,{ N

NKsE01_622 FE _ Palologie

doplněn' údajů do žádanky na Vyšetřeni
elektronický přijem ádant<y na vyletreni (soutast
NKs,,.,)
náhlíŽeni do dokUmentace pacienta

popis vyšelření + klasiíkace sNolVED
předání Výsledkú žadaleli (součásl NKs)
slatistiky, tiskové výslupy

víceúrovňové schvalování nálezu

vložení údajú o vyšetření

Vyúčlováni
založení žádanky na vyšeliÓ;i (histolog , cvlorogll,
nekropsii)

NKsE0,] 643 lE - FormDesigňer
NKsE01_652 FE - EzD

áíchlvace EzD dokumenlu

olevření aíchivovaného Ez D dokumenlu

ověřeni platnosli EzD dokumenlU

vytvoření EZD dokumentu

NKSE01_653 FE - ZEP N

NKsE01,655 FE _ ZEP na mobilnl plátformě N
NKsE0]_674 FE - clS _ jednoznačná idenlifrkace pacienlů N
NKSE01-??? fE _ ezdravie/doména evyšetrenie

NKsE01,676 FE - eRecept
FE, ezdravie/doména e€c€ol
t<ontguíace přistup;vých údajů k cÚ SUKL pro

,:i sTAPRo Nemocnica s pliklinkou lýrhva
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ii STAPRo
^1emocnjca 

s polklinikou lýryjava

vytvoření receptu jako eRec€pt

NKsE0l_??, FE - ezdmvie/doména elab N

NKsE01,??? FE - ezdíavie/doména emedikácia N

NKsE01_680 FÉ - eRec€pt - Dotaz na výdej na eRecept

NKSEO1 695 FE, eNeschopenka N

NKSE01_699

-vidence 

podáváni léčiv - on-line režim podáni N

NKsE01 701
FE - Evidence podáváni léěiv - híomadné podání bež
PDA

NKsE01_720 FE - Výkaznictvi plátcům lAJplainé pre
goupeí lcz

DRG, on line sestavenI piipadu DRG, komunikece a
zařazeni s Grouperem

DRG - optimalizace]Vaíianty zařazeni, Dalši Dg.

DRG - píoce§ní kontroly: Potvzenía blokování

evidování nárokŮ na poplalek

koníigurace chováni produktu

ooesltania vraceniaa mezi lokálním a cenlrálnim

poiizovantoat - generovan í výkonú a ZUM při prácas

potizovant oat, porizeni wkazu do samostainého
íoímuláře
íeporting - Vytváieni seslav a tiskú

spoušiěni a sledování prúběhu procesu užávěrky

spíáva číselníkú pro výkaznicfuí

§práVa definic aulomalických proc€sú

\,ykázání poplatku do dokladú

Vyíovnáni poplalku - úhíada, pohledávka, daí

zpracování, evidence zpEcování

zprácováni - chybové seslavy

zpíacovaní - koniíoly spoušlěné z matice kontrol na

zpíacováni opravy chyb v dokladech - data

zpíacování, sestaveni dávek

zpracování - sestaveni regi§tíací kapilací

zpracování - typy dokladú

zpíacováni - vyhledáni výkazú

zpracování vlatek , manuální opravy chyb v dokladech

NKsE01_72T FE _ Výkaznictvi plálcŮm - Automatická uzávěrka N

NKsE01_722 FE, Výkaznictvíplátcúm - Evidence poplalků N

NKSE01_724 FE - Výkazniclvi plátcŮm - Konektor pro přenos datdo
Els (poplalky)

N

NKSEo1 726
FE - Výkazniclvl plátcům - Poňzovánidat- Pořízeni
on-line iako souěást KU
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NKsE01,728 FE _ Výkaznictví plátcům _ lmpoít k-dáVek
podpobvaných typů

N

NKSE01 730 Fe - vlit<aznrcwi pErcúm _T6iEitoiffin_
lineopenhms (ServlceBrokeíu)

N

NKsE0,I_732 FE - Výkaznictvi plátcům - Híomadné opía\,y

NKsE01_734 FE _ Výka2n ictví plálcúm , spouštěnípre a
po§lpíocessingo\^ich procedur

NKsE01,736 re _ vytazniavi ptatům - eviaem* trĚtorulňanl ve
!ýkazech

NKsE01_738 FE _ Výkažnictvi plátcům - Koníiguíace maiice konlíol

NKsE01_740 FE _ Výkaznictviplálcúm - seslá/en í o§obních úaů
pq9ienla pío přímou úhradu

N

NKsE01_742 FE _ Výkaznictvi plálcúm _ xórletttori6Tienos oat ao
FoNs Repoíls

NKsE01_744 FE _ Výkaznictvi plátcům _ lmpóít vá;aa;ích;ótokolů
poiišťoven

NKsE01 746 FE - Výkaznictví plálcŮm _ zpl"coválll vlarek _

pořlzení identilikaci oprav

NKsE01,748 FE - Vytaznicwi ptatcům .TáŘu6E.Tvtv-teni- trtur
z dáÝek

N

NKsEol_75o 
1 

re -oVixezniavi ortcnm , ranuraó - wtvaruni ratrur N

NKsEoí_?s, 
I Ll,V,í:ffiisi 

plábům - Fakturace - konéKor do Els

NKSE01_754 FE - Výkaznictví pláicúm, DRG - Výslup dávek DRG
NKSE01_756 FE _ Výkaznictvi plátcúm _ DRG , Náklady ná připad

NKsE01-758 FE, Výkazn ictví plálcúm , oN,]irle \,álidace čí§ja
poiišlěnce pom, B2B s|Už€b pojišťoven

NKsE01 759 FE _ Výkaznictví plálcŮm _ Evidence příloh č.2 N

NKsE01-760 FE, Mobilní vižita - ljcence user N

NKsE01_762 FE _ seívice bíoker konektor N

NKsE01-850 FE, cls - licence

NLsAo1_001 FE _ Akoíd DlET _ zámestnanecké §líavovanie

NLsAo1,002 FE _ Akord D|ET, pacienlske st€vovanie
NLsAo1_005 FE - Akord DlET -web objednávanie
NKSEOT cS FE cS MED X
NLLE01_001 FE, LoG _ c€ntrálni§klad

komunikace s dodavaleli (příjem/objédnáVka)

sklad zdrav, mateíiálu (centrální sklad szl\4)

služby (cenaálnisklad pío služby)

lechn;cké sklady - lVTz, lT, .

ústavni lékárna (cenlrálni sklád lékÚ)
NLLEo1_003 FE - LoG - připrava MaF
NLLE01 020 FE, LoG - sklad _ Klinického píacovišlě

přijem z centrálního skladu

žádanky z oddělení(tlUstý klient)

NLLE01_030 FE - LoG - Konsjgnačn; sklady
NLLEoj 040 FE - LoG - sklad - komunikace § exl, §w

kalalog (Včehě pozii,Iis!u)

žádanky

ii STAPRo Nekocnba s pliklihikou Wave
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FE - LoG - Web. Žádanky & schvalování
FE - LoG, Web, Žádanky & Schvalování-

FE - LoG - Evidence smluv
FE, LoG - Rozpočet slev oa PDL
FE - LoG , Rezeívace na

FE, LoG - Sumární lo9limiiú

FE - LoG - Validace šablon dle typu

FoNs Enteípíise,uživatelské licencie

FoNs Akord Diet - stravovacia píevádzka , licencia

FoNs openlims - licencia klienta

Mls staplo (lokálny) - licencia

l\,4ls staprc (centíálny) - licencia

ii STAPRo Nemacnica s polikljnkou &rýkva

NLLE01_043 FE - LoG - Výdej pomocí FEFo

FoNs openlim§, soíivérové modUly

NLBL01,002 FoŇs openlims - bioch., seíol., hemat,, jmunol,, íamakol,,
loxikolóqia

NLBL01_003 FoNs openlims - mikrobiológiá

NLBLo] 004 FoNs openlims - genetika N

NLBL01 005 FoNs openlims _ lransfuziológia N

NLBLo1 006 FoNs openlims - patológia N

NLBL01_007 FoNS openlims - §klád k.vných deíivátov

NLBL01 008 FoNs openlim§ - laborálómy sklad N

NLBL01,009 FoNs openlims - medžiláboralórna komunikácia N

NLBL01_010
Fol§ Cipenlims - modul pre scanovanie žiadaniek metódou ocR N

NLBLo1,011 FoNs openl]ms - order Serveí N

NLBL01_012 FoNs openlims - jazyková mulácia sK
NLBLOT-013 FoNs openlims - legislatívny modulsK

NLBL01_014 FoNs openlims -Weblims

NLBL01_015 FoNs openlims, elekircnická dokumenlácia N

NLBL01_023 FoNs openlims - Reporl seruer/l\,tlS N

NLBL01_028 FoNs openlims riadená dokumenlácia N

NLBL01_101 s|aprc l\,4ls Bl- bakte ológia (LabRepoíts), biochémia N

NLBL01-151 slapío Nlls Bl_ licencie N

NLBL01_851 FoNs openlims - moduly pripojeniá analFátorcv online B Tosoh G7
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ii sTAPRo Nenocrnca s pdik]inikou Wava

FoNs openllms
Licenčný model sa skladá z dvoch základných častí - centrálnej (seNeíovej) časti, ktorá obsahuje
licencie_ ná jednotlivé moduly a funkčné celky systému, a uživatelské li;encie pre jednoaivýóh
užívatelov. ktolí k systému majú plistupovať, UžíVateíská licencia móže obsahoveť obmedzenie na
vybrané moduly a funkčné celky,

FoNs Enterp,isé
Í. lptitalne. plogremové vybavenié FoNs Enterprise obsahuje softwarové moduly

inštalované na seryeroch pokrýVajúce jednotlíVé úseky zóravotnej starosilivosii
v zdravotníckom zarjadení, laboratórné odbornosti, leqislativnu ob|asť, vykazovanie do zp
a štatistiky, podporu komUnikácie § okollm (Nls, ezdlavie, NcZl, PAcs, apód,),

2. Po,.o. licencia aplikačného prog.amového vybavenia FoNs Enlerpřise (kód NLLEo,I-
850) sa rozumie právo vlastníka licéncie FoNs Enteíprise použIVať v zmluve špecifikované
aplikačné programové vybavenie (moduly systému FoNs Enterprjse) a to súúsne najviac
vžmluve uvedeným počtom klientov, Pre FoNs Entérprise znamená tento údaj počet
užlvatelov (rozumie sa počét užívatelských účtov),

V rámci jednej dodávky AsW je umožnené objédnávatetovi prevádzkoval' jédnu prevádzkovú
inštanciu, na klorq ]e syslém Jutinne využíýaný v Eý. ostrej prevádzke a to V rózsahu zakúpených
modu]ov a funkčných célkov, Dalej je obJednáVatel opÉvnený využivat'pré testovanie konfióuáie
a školenie užíVatelov jednu pomocnú inštaláciu FoNs Enierprisá s kópiou prevádzkovej da-tabázyFoNs Enterplise a to v rozsahu zakúpených modulov a funkčných celkóv, lnŠtancia ozna8uje biiovú
kó,piu _softwaru, ktorá le vytvorená spustením inštalačného programu soítwaru, vykonaním
inštalačného postupu alebo duplikovaním existujúceJ lnštáncle

B Dimension ExL

B sy§mex UF 1000i

B ABL 800 FLEX

B centáUr

B oialab strip
Analyzator500

H cA15o0

H KX2lN
H#{3€€j

[4 Elimax

Nl Ll d lech

lt4odul, funkčný celok systému PráVo využívania konkrétneho modulu, funkcioňálity viánrci-
iednei inštancie svstému,

Licencie NLBL0,1-850 lJser CAL (typ concurrent úieE) = užiiá'iEi.o zoznamu
užívatelov systérnu, ktori móžu so systémom v danú chvIlu
pracovat', (súčasne pracujúci), pričom sa rozlišuje, z ktorého
zariad9nia sa užívatel prjhlasuie.
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i:.STAPRo Nemocnica s Flikljnkou tlyjava

2. Podpora aplikačných software (ASW)

Aplikačný sw FoNs Éntérprise, FoNs Akořd Diet, FoNs Medix, FoNs
openlims, MlS Stapro

Dodávatel sa zavázuje poskytovať pre podporu AsW FoNs Enterprise, FoNs Akord Diet, FoNs
Medix, FoNs openlims, tvlls stapro a databázového proskedia v rozsahu AsW modulov a licencií
podfa kap, 'l, nasledujúcé služby|

. základná podpoía aptikačného sw FoNs Entelpri§e, FoNs Akoíd Diet, FoNs Medix,
FoNs openlim§, Mls slapro - progÉm starostlivostio aplikáciu zahiňa:

. GaÉncia funkčnostiAsW- poskytovanie opravných kódov (hot-íix a patch),

. Garancia rczvoja AsW - poskytovanié úpdate a upglade,

. Garancia tegislatívnych update - poskytovanie legislatlvnych upgrade pre zakúpené
moduly,. servisná gaÉncia - garancia dostupnosti servisných služieb,

. Garancia do§tupnosti služby HotLine a HelpDesk - prístup k systému služby Hotline
a HelpDesk - cenka podpory zákaznlkov.

. Garancia podpory prevádzky db prostredia.

. Garancia vybraných služieb:
- inšta|ácie opráv (hot-fix a patch) na seNeroch,
- zabezpečenie migrácie AsW FoNs na Vyššiu veziu db prostredia,

. GaÉncia informovanosti - poskytovanie infolmácii ozmenách a nových sw
produktoch.

. éarancia možnosti ťlčasti užívatelov na vzdelávaclch stretnutiach k problematike ls,

Konzultačné hodiny - konzultačné služby poskytované dodáVatelom na základe evidovanej
požiadavky objednávatela,

- konzuttačné hodiny 80 hodín řočne

Konzuttačné hodiny je možné čerpať:
. Riešenim konzultácií a požiadaviek objednávatela zadaných a evidovaných

pro§hédnlctvom služby HelpDesk, V prípade požiadavky na vývojové činnosti sa
i(onzultačné hodiny zamieňajú za vývojové hodiny v pomere 2:1, tedá 2 hodiny
konzu|tačných služieb = 1 hodina výVojových činností.

. Konzultačnou návštevou v mieste objednávatela na základe požiadavky zadanej
prostredníctvom služby HelpDesk vo vopred dohodnutom termíne podla dohodnutých
oblastí, vrátane Vypracovania správy protokolu a jeho zaslanie zodpovednej osobe
objednávatela,V prípade vyžiadania osobnej konzultačnej návštevy sú hradené cestovné
nái<lady nad ráméc supeNízie v zmysle platného cennlka, Rozsah konzultačnej návštevy
je 8 hodín,

Pracoviská a oblasti FoNs Enteíprise, FoNs Akord Diet, FoNs Medix, FoNs openlims a Mls
stapro, kde budú čerpané konzll|tačné hodiny:

- Lóžka a amb-

_ RDG

- Logistika, lekáreň

- Výkazníctvo

- stravovacia prevádzka

- centrálna sterilizácia

- Mls

- Biochémia
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ii sTAPRo

- Hematológia, Kfuná banka

- Mikrobiológia

Prcv€ntívne (profylaKické) pr€hliadky - kontro|a funkčnosti, zab€zpďenie
a optimalizácia prevádzky podra dohodnutých oblástí, vrátane vypracovania spaw - oiotototu
a jeho zaslanie zodpovednej osobe objednávatel'ai "

Nemocnica s phklinikau Wave

- sQL server AsW 4x ločne

3. Podpora technických prostřiedkov ls

Dodávatel sa zavězuje poskytovať pre podporu technických prostriedkov ls nasledujúce služby|
. simulácia výpadku přlmářnych so]verov - ,l x rcčné
. seďisDá_. služby podta podmienok progíamu základná podpora technických

P]o8třiéd kov ls
. ironitořln9 §iete, §erverov, .Plikácii, hardvé]u - monitorin9 neplánovaných výpadkov

systémov. ktoré móžu negatlvne ovplyvnjť chod organrzácie, Óielóm ie včainá prevencia,
predchádzanie výpadku systémov a znižovanie náŘladov na prevádzŘu, lnformovanle
zodpovedných pracovníkov o incidentoch, ktoré nastali počaa monitoringu,

. Monitoring seNerov:
o sledovanie klúčových parameřov ako Využitie prcce§ora, palháte,

zaplnenie súborových systémov, djskov. Monitoringaplikácii:
o Monitorin9 dostupnosti §ystémov, databáz, služieb a aDlikácilo Monitoíing webových služieb, dostupnosti, doby odozvy a rýchlosti

slahovanaa
o sledovanie výkonu aplikácii, neočakávaných výpadkov dóležitých

systémov. Monitoring hardvéru:
o lvlonitoring dostupnosti HW prostriedkov, Vyťa2enia zdrojov, teploty,

Ventilátorov, napájaclch zdrojov
o Prevenciá háídvérových chýb, ktoré móžu spósobiť následný vtipadok

systémov. Monitoring siete s cielom predlsť výpadkom v sieti, zahlteniu sieťovej infraštruktúryo lvlonitorovanie sieťových pNkov pomocou protokolu-sNlt Po sledovanie metrík: dostupnosť sieťových prvkov, vyťaženae zdrojov,
prietok dát, chyby na sieti, zlyhanie HW stav portovo sledovanie kapacity sjete

Namonitonng bude použitý systém zabbix, Pre monitoring každej nemocnice bude vyčlenený
Jeden server (proxy/probe),
odponlčanie:
- zbierať dáta a posielať ich centrálnemu serveru na spracovanie a vizualizáclu- ce|kove bude pre monitoring k dispozícii kapacita:o 1, centráIny monitorovacíserver: 4vcPlJ, 16GB RA[/t. 25oGB HDD

^ a 2. ploxylprobe monitorovacie servery: 2vcPU, 4GB RAM, 50GB HDD
stvťročne bude poskytovaný prehlad o výsledkoch monitorovania a záveroch vrátane
návrhov opatíení pre zabezpečénie spolahlivosti píévádzky,

. Péngtrcěné te6ty §ervera
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ii sTAPRo

2x ročne, Vrátane
objednávateIa,

^l.mďnicá 
s pldinikou Myhva

vystavenia správy - protokolu a jeho zaslanie zodpovednej osobe

o Monitoring téchnických
monitolovania technických
spolahlivosti preVádzky

o Penetračné testy servera: Protokol o Výsledkoch penetračných testov seNera

. P.eventívne (profylektické) prehliadky - v zmysle popisov kap.3 tejto prilohy:

celkom 8x rcčne

4. Služby nad rámec zmluvy
služby nad rámec zmluvy
1 sluiby spojené s riešením požiadaviek a konzultácil nad rámec iejto supeNlznej zmluvy blldú

účtováné ;amostatne. odpracované hodiny budú evidované v informačnom systéme
HelpDesk na strane dodáVatela.

2, Dodávatel odošle objednávatelovi zoznam realizovaných služieb v uplynulom/ých
kalendárom/ych mesiaci/coch z informačného systému HelpDesk do 3 pracovných dní,

objednávatei do 5 pracovných dní od obdžania zoznamu po§rdí správnosť Vykázaných
hoáín a čin.osti, V prípade, že sa objednávatel do 5 pracovných dnl nevyjadrí, zoznam sa
považuje za akceptovaný,

3. Ak predpokladaný čas riešenia jednej požiadavky pre§iahne 8 hodín, dodávaiel predložl

objednávatelovi samostatnú cenovú ponuku. Realizácia takejto požiadavky bude možná len

na základe osobitne vystavenej objednávky.

5, Cena plnenia

za obdobie: 1.3.2022 - 31.12.2022

prostriedkov: Štvďročne prehtad o výsledkoch
prostriedkov a návrh opatreni na zabezpečenie

cenová kalkulácia supervizne! podpory ASW
a serverovÝch technolóqii

Položka Množstvo Jedn. cena
bez DPH

cena spolu
bez DPH

supervízna podpora (základná 8x5) 1 34 568,70 € 34 568,70 €

Prof ylakiické kontroly B 350,00 € 2 800,00 €

Proíylaktické kontroly sQL serverov 27o,oo € 1 080.00 €

Konzultačné návštevy (trvanie 1 xKN=8hod,) 10 530 00 € 5 300,00 €

Ročná cena spolu bez DPH 43748,70 €

cena v €
s oPH

cena v €
bez DPHMesačné íakturačné položky

2 o72,3o €
2 302,57 €

supervizna podpora

Udržiavaci poplatok
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sTAPRo
Nemocnica s wlkliníkou htlyjava

PRÍLoHA č, 2
K SUPERVíZNEJ ZMLUVE č. sT2o2í36

PoPls sLUŽlEB PoDPoRY

člÁHox l. _ poopou lpuxnčHÝcl soFTwARE
í. APL|KAČNÝ sW FoNs Enterprise, FoNs openlims, FoNs Akord Diet,

FONS Medix, MlS Stapro
Základná pod pora
Dod_áv_alel sa zavázu]e zabezpečovať podporu AsW FoNs a databázového prostrédia pre rozsahAsW FoNs uvedený V plllohe č, 1 a podia programu 

"zátuana poopora aiiikainého sW FoNs.poplsaného v čl, lll,

služby Podpory užívatetov
999?Y"!9| "i zavázuje počas doby platnosti tejto podpory zabezpečit'pre objednávatela
nasledujúce služby spojené s podporou Uživatelov AsW FoNs. Konzultačné hodlny _ konzultačné služby poskytované zvyčaine vzdialeným prístupom,

ktoé zahřňajú|
- konzultačná činnosť pre Užívatelov a spráVcov AsW,, zaškolenie užívatétov pn lutinne] plevádzke na pracovisku oblednávetele- metodÉká podpore pri ruilnnom použíVaniAsW,, sledovanie využitia AsW a Wplacovanla návrhov na jeho zlepšenié (preškolenie

užívatelov AsW, organizačné opatrenla, posilnenie, doplnenrc aleĚo presuny
iechniky, apod.),

- metodická podpora konfigurácie AsW a prípravy číselníkov AsW
Rozsah konzultačných hodin pre jednotlivé časti AsW je dohodnutý v prílohe č. 1, Úhrada
konzultiačných hodin je dohodnutá nad rámec základnéj ceny poapory AsW ako Voliterná
súčasť podpory AsW a je zahrnutá V celkovej cene dohodnutýc'h služieb,'

2. ĎALš|E DoJEDNAN|A K PoDPoRE APL|KAčNÉHo SoFTWARE
Riešenie zmien
1, Ak bude zmena či aktualjzácia na úrovni AsW vyžadovať zmenu databázového prostredia,

:ys!im9qc|, softwarových či technických prosiňedkov (djelčích komponentov či celých
častí), inštalácie a implementácie upgrade alebo Vyšš|ch vezll databázoiých ěisystémov,ich
softlvare alebo Výmenu célých technologických časi|, zavázuje sa doóávatel,'že o téjto
skutočnosti bude objednávatela iníormovat v predstihu lak, aby bol objednávatél schopný túto
zmenu akceptov€ť a zebezpečil'vykonanle zmeny sám alebo prostiedníctvom dodávátela,
prlp, ďalších iretích strán,

2, Dodávatel se zavázqe poskytnúť objednáVaielovi na riešenie vynútených zmien Všetku
súčinnosť a potrebné služby na základe samoslainéi zmluvy čiobjedňáVky,

3, Náklady na zabezpečenae Ýchto zmien hradí objédnáVatel,

Špecifické dojednania pre preventívne prehliadky a konzultačné
hodiny (návštevy)
1, V!rvom roku plátnosti tejto zmluvy bude vykonaná álikvotná ěasl' preventívnych prehliadok

a konzultačných náVštev.

2, Termíny preventlvnych prehliadok a konzultačných návštev sa stanovia vzáiomnou dohodou
s prihliadnutim k ich íovnomernému rožloženiu V priebehu kalendárneho roka:
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6

Nemocnica s poliklinkou Wjava

3,

4.

PreventíVne (profylaktické) Prehliadky sú realizované vzdialenou správou alebo návštevami
pracovníkov oodávatela na pracovisku objednávatela. o §pósobe vykonania tozhoduje
dodávatel, V prípade, že si objednáVaiél vyžiada vykonanie profylaktickej kontroly na svojom
pracovisku navyše oproti póvodnému plánu dodávateía na Vykonanie vzdialenou správou, je

dodávatet opráVnený vyfakturovať objednávateíova náklady na servisné služby v cene
jednodennej konzuliačnej návštevy a náklady na cestovné podla aktuálneho cenníka
dodávatela,

Konzultačné návšievy sú realizované návštéVami pracovnlkov dodávatela na pracovisku

objednáVatela.

Jednottivé konzultačné náVštevy sú zamerané vždy na konkrétnu oblasť. l\4aximálny rozsah
konzultačnej návštevy je jeden človekodeň (t,j, 8 hodín bežnej pracovnej doby), Do tejto doby
je zahrnutá príprava dodáVatela na vykonanie konzultačnej návštevy, samotné vykonanié
návštevy a následné spracovanie Výsledkov návštevy foímou píotokolu,

o vykonaní preventíVnej prehliadky a konzultačnej návštevy bUde pracovníkom dodávátelá
splsaný protokol, Tento protokol bude odovzdaný určenému pracovnlkovi objednávatela,
ktorý je uvedený v prí|ohe č. 3 tejto zmluvy

obiédnávatel nemá nárok na píesun nevyužitých konzultačných hodín (návštev) do ďalšieho
kalendárneho rcka a na finančné vysporiadanie v prípade ich nevyčelpania,

Garancia účasti na stretnutiach organizovaných dodávaterom
1, Pracovnlci objednávateta v dohodnutom počte majú právo v íámci tejto zmluvy zúča§tňovať

sa na nastedujúcich stretnutiach organizovaných dodávatelom,

,,sem|nár Nls vlP" - l úča§tnik
Jedenkrát ročne je usporiadané stretnuiie vedúcich pracovníkov zdravotníckych zaíiadení
,semináí Nls ViP", určené pre podporu zvyšovania efektivity prevádzky a správneho
používania ls v zdravotnickych zariadeniach, stretnutie blde organizované v rozsahu
maximálne dvoch dnl Pre účely iohio odstavca sa pojmom védtici pracovníci íozumie
nasledujúce zastúpénié jednotli\í,ých pracovníkov:

. oblasť vedenia - riaditel / manažér zdravotníckeho zariadenia,

. oblasť ekonomiky resp, technický námestník / zástupcá / ňadatel / manažér pre

ekonomiku,
. námestnlk / zástupca pre LPs,
. námestník pre iníoímatiku.

2, Počei účastníkov zo strany objednáVatela móže byť zvýšený na žiadosť objednávatela na
počet, ktorý je obmedzený iba celkovou kapacitou ubytovacieho zariadenia a prednáškových
priestorov, zvýšenie počtu účastníkov nad počty uvedené vyššie je hradené objednávatélom
mimo túto zmluvu na základe objednávky (prihlášky) objednávatela,

3, siretnutia sú organizované internátnym spósobom,

4, Termíny a miesta stretnutí stanovl dodávatel a informuje o nich objednávatela minimálne
jeden řnesiac p.ed začiatkom síetnutia,

5, objednávatel hradí náklady na ubytovanie, stlavné a ce§tovné svojich zaméstnancov, ktorí sa
zúčastnia týchto stretnutí,

čLÁNoK ll. _ PoDPoRA TEcHNlcKÝcH PRosTRlEDKov lNFoRMAčNÉHo sYsTÉMU

1. SERVER PRE AsW
Dodávatet sa zavázuje poskytovať nasledUjúce služby pre seNer § AsW:

. píeventívne (přofylaktické) píehliadky - kontrola funkčnosti, zabezpečenie a optimalizácia
prevádzky seNe€, Vrátane vystavenia správy - plotokolu a jeho zaslanie zodpovednej osobe
objed náVatela,
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Prevéntívne (profylaktické) prehliadky zahlňajú predovšetkým kontrolU konfigurácie a
nastavenia servera. vrátane výkonnostných parametrov Šervera, kontrolu Žiskov,;cn
§ubsysémov, kontrolu systémo\^ich logov, kontrolu zálohovania dát, kontrolu komunikačných
parametrov s centrálnym akiivnym pavkom a konkolu záložného zdroje seNera,
Rozsah prevéntívnych prehliadok servera je dohodnutý V prilohe č, 1.

čLÁNoK lll. - popls pRoGRAMU poDpoRy ApLlKAčNÉHo soFTwARE
1. PROGRAM ZÁKLADNEJ PODPORY APL|KAČNÉHO SOFTWARE

3,

2,

1.

Vymedzenle základnéi podpořy - základná podpora AsW sa vzťahujé iba k
zaslúpenému íozsahu modulov a licencii, uvedených V prí|ohe č, 1, a io odo dňa dohodnutia tejtopodpory. Na tento dohodnutý rozsah sa vzťahujú ;asbdujúce garancje poopory preuáorty,
GaEncia funkčnosti AsW _ Dodávatet sa zaýěA))e po dobu platnosti tejto podpory

_.:!:1!:č9y3ť opravu zistených chýb v programovom kóde AsW formou aktuálne 
-vydávanýcň

sorrwarových opravných kódov (ozn, ako hoLfix alebo patch)

Gařancia rozvoja AsW - DodáVatel sa zavázuje po dobu platnosti tejto podpory rozvíjať AsW
a poskytovat' objednávatetovi updaty, upgrady či vyššie VeEi; totrto nSÚrl, itorb uáti uvornene na
trh a kto.é zahřňajú|

. opíavené funkcie a moduly,. Vylepšené funkcie a moduly,. nové funkcié a moduly, ktoré nie sú samostatne dodávané na trh.

Ga.ancia legislatívnych update - Dodávatét sa zavázuje vykonával'úpráVy kódu AsW FoNs
tak_, áby tenlo pracoval V súladé § platnými predpismi a záionmi, Úprava ASW bude vykonaná pri
každej zmene pévnych predplsov, ktorá sa b!,de dotýkat'funkcií AŠW Lehota k vykonanlu úpáv
]:_10.9l|9d vydanla príslUšného píávneho predpisú v zbierke zákonov, v prípa'de zverejnénia
lnou lormou pred termínom Vyhlásenla v zbÉrke zákonov naslane plnenie po dohocle medzi
o:9lŤ]a,zTIL]_vnýIi skanami iiak, aby nebolo narušené bezchybné spracovanié dát píe potreby
objednávatela zabezpečenie legislativnych update galantuje Óodávaiel iba pre poslednú, na kň
uvolnenú veziu AsW FoNs

4. Garancia dostupnosti úprav AsW _ DodáVatél sa zavázuje umožniť objédnévatétovi prístup
k poslednej Vežii AsW podla bodov 1, 2 a 3 formou možnosii prístupu k úÉžisku dodávatela na
adrese http://www, laboratory,sťupdate.

seryisné garancie - DodáVatel sa zavázuje garantovat'objednávatélovi dostupnost'služieb
servjsná pohotovost', telefonická pohotovosť Hotline a slúžby HelpDesk Cenva podpory
zákazníkov v rozsahU podta dohodnutého programu podpory technických prostriedkov ls,
Garancia podpory databázových p]o§t.iedkov - Dodávatel sa zavázuje po doby plainosti tejtopodpory žabezpečiť podporu datebázového proshédia á ďalších sÉtémo\,.ýcň iottwarovycrr
|1o,:lrl_"!|..], ktoré sú lnštalovené u objednávatela ako nutná súčast' 

'prevádziového 
prostrádia

AsW FoNs V rozsahu stanovenom poplsom slUžby Podpora databázového prostre(lla

Gaňncia služieb - DodáVatel sa zavězuje po dobu platnosti tejto podpory zabézpečiť pre
objednávatela nasledujúce slUžby:

. služby migrácie - prevod aplikácie FoNs na Vyššju vežiu databázového proskedia.
Prípadné náklady na prevod - migráclu nie sú zahrnuté v paušálne] céne teito zmluvy.. služby_inštalácie op.áv (hot-fix služby) - inštalácie oóravných kódov 1'tlot tix, pitctr,1
AsW FoNs poskytovaných v rámci tejto podpory, P.Ipad;é náklady na inštaláciu
opravných kódov nie sú zahrnuté v paušá|nej cene tejto zmIuvy (pletI s výnimkou AsW
FoNs openlims).. §lužby zaškolenia spÉvcov AsW pri implementácii nových vérzií. Prlpadné náklady na
zaškolenie nie sú zahlnuté v paušálnej cene tejto zmluvy.

GaÉncia informovanosíi _ Dodávatel sa zavázu)e bez omeškania iníormovat' obiednáVatela o
všetkých softwarových produktoch, alébo ich častiach, uvolňovaných v rámci tejio podpory a
takisto o všetkých nových, sámostatne dodáVaných funkciách a modúloch AsW FoŇs
Podpo.a AsW nezahnňa:

5.

6,

8,

7

9,
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DodáYku nasledujúcich ]ozšííení AsW FoNs:
. Nové, samostatné alebo rozširujúce moduly, ktoré sú §amostatne

neobmedzujú dostupnost'a funkčnosťdodaného AsW,
. Nové, samostatné dodávané funkcie sysiému, bez ktorých je

prevédzkovat' a ktoré je možné povoliť alebo zablokovať pri

dodávané na kh a ktoré

možné dodaný systém
zachovaní do§tupnosti

ostatných funkcil,
. Rozšírenie o ďalšie svý moduly a licencae,
. Nová generácia aptikácie, lišiaca sa použitým programovacím plosiriedkom alebo

databázou,

Dodávku nasleduiúcich služieb podpory AsW FoNsI
. lnštalácia vyššich vežil databázového prostrédia,
. Školiaci seminár internátneho typu k novým verziám produktu,
. lnštalačné a servisné služby spojené s inými technológiami alebo Asw, áko uvedenými

V prílohe č.1,

PODPORA DATABÁZOVÉHO PROSTRED|A
Dodávatel sa zavázuie poskytnúť objednávatelovi v íámci dohodnutei podpory AsW FoNs podporu

databázového prostrédia,

Program podpory zahiňa služby pre podporu databázového prostred'|a v roz§ahu legálne použivaných

liceňcií ako §Ůčaiť sy§témového prevádzkového prostredia AsW FoNs, Na databázové prostíedie sa
vzťahujú nasledujúcé garancie podpory prevádzky:

í, Gaíancia íunkčnosti - dodáVatel sa zavázuje inštalovať objednávatelovi pré podporu db
pro§trcdia inovované softwarové kódy service Pack (patch) a update. Podmienkou je volné
lkenie lacencie inovovaných kódov výrobcom alebo odovzdanie legálnej licencie objednáVatelom,

2 Garancia opíavy - dodáVatel sa zavázuje inštalovať Vybrané op€vné softťarové kódy na db
proskedie servera AsW objednávatela, Podmienkou je volné škenie licencie inovovaných kódov
výrobcom alebo odovzdania legálnej licencie objednávatelom,

3, Garancia technickej podpory výřobcu - dodávatel sa zaýázqe sprostÉdkovať a využiť pre
prevádzku db prostredia objednáVatela technickú podporu výrobcu alebo dodávatela
databázového prostredia, Táto podpora zahfňa najmá:

. prehlad o sw opravách (patch) a vyžiadanie prlstupu k týmto opravným kódom za účelom
riešenia chýb v programovom kóde prislušného produktu inštalovaného u objednávatela,

. prístup do znalostnej databázy 'knowbdge database" - aktualizovaná databáza
technických refelencií, ktorá informuje o prob!émoch, obsahuje vysvetlenie chybových
hlásenl a ďalšie infoímáoie,

. prísiup na suppon Forum - možnosť zdielania problémov a podpora riešenia užlvateíov
databázoVých produktov,

4. Podpoía db prostredia nezahíňa V cene zmluvy dodávku nasledujúcich služieb:

. lnštalačné služby nutné na inštaláciu opravných kódov, update, upgrade a nových vežií,

. poskytnutie opravných alebo inovovaných softwarových kódov, ktoré výrobcu sw
poskytuje za úhradu

čúHox tv. - xlrecóRlE lNclDENTov A PoDPoRA PRosTRlEDKov ls
Pre stianovenie pot.ebného rozsahu a dostupnosti služby yzhladom k typu incidentu j€ závedená
kategorizácia typu incidéntov a služba programu podpory k danému typu incidentu,

1. KATEGÓR|A |NC|DENTU

^lénocnica 
s poliwinikou Wava

klasifikácia incidentu
kateqória incidentu závažnost' incidentu Pííklad

Havária píerušeniepíevádzky
zodpovedá kategórii chyby c5, c4
v HelpDesku,

služba aplikačného sw ako celku
alebo jeho kňlické funkcie nie sú ple
uživatelov dostupné

. Havá a db servera,. Výpadokklitjckejěásti
píevádzky,

, NedostuDnÝ oňiem Dacientov.
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2. DEFlNíclA PRoGRAMU PODPORY PROSTR|EDKOV lS

Nemocnica s Nlklinjkou tukva

klasifikácia incidentu

Nedostupné zadáVanie

Významná ctryla v,;znarnne
obmedzenie plevádzky
zodpovedá kalegórji chyby c3
v HelpDesku,

Krilické funkci€ AsW sú pre
užívatelov význámnejšie obmedzené
(dlhá doba odozvy), ále sú doslupné
a použiteÍné,

. Nefunkenaspraióvani6
Výkazníclvo v období

, Významné (hromadné) chyby vo
vykázaných dávkach,. Nefunkčnézálohovanie.. Časté pády aplikácie, narušenie

P ro g rarh zÁK LA D NÁ P o o e onl1 -"t.ie-o xou tS

Príjern hJásenia sérvisné qarancié

Haváňá
Prerušenie prevádzky

HelpD*k- 8x5
v pracovné dni:8:00-
16:00,
inakzáznamník,

v rámci pracovnej dobu
lj, od 8:00 do 16:00,

Najneskól druhý
nasledujúca pracovný
deň alebo pri plijme
hlásenia v prácovný deň
do 10:00 najneskór

Pňjalie odkázu najneskór
našledujúci pracovný deň
o 8.00,

Najneskór druhý Najneskóísiedmy
nasledLl.iúGi pracovný

začatím dešenia sa rozumie:
1. zaěatie služieb na lokalizácii a odsténení poruchy,
2, alebo poskytnutie prijatelného náhradného riešenia,
3, alebo poskytnutje nahlásenej poíuchy na vy.iešenie tretej strane (napr, subdodávatelovi).
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PRÍLoHA č. 3
K sUPERvízNEJ zMLUvE č. sT2O2í36

MENOVAN|E OSÓB A PRAUDLÁ SÚČINNOSTI

čLÁNoK l. - osoBY zoDPovEDNEJ zA RlADENlE VzŤAHov v RÁMcl TEJTo
zMLUvY

1, PEcovníci zodpovední za riadenie vzťahov zmluvy sú určenítakto:

Dodávatol
osoba zodpovedná za zmluvný],/á'ah lnq. Jan Nezku§il Konatel spo|oěnosti
s oprávnenim na uzaworenÉ zmluvy,

:::|iJífi"r"&'"lřii::í," lng. Marián Vaňko x;:rTl§"J:,]:%?'"'ných 
sluŽieb,

obj6dnávater

::X?ffi"jiffi:X'.'j,:1iiJ:;í'il i!",i, ""na 
štéííková, Riaditel Nsp

9""b:'!li:"""á r]:li:l" lng. Ladi§lav Mačuha Projektový manažér
o zmluvnýcn podm€nkach,

2, Pracovníci dodávatela zodpovední za vlastné plnenie a spoluplácu s objednávatelom sú určení
takto:

Dodávater
osoba zodpovedná za plnenie lng. Marián Šuppa za subdodávateta Beset, spo!. s r.o,

zmluvy v oblasti podpory technických
prostriedkov ls
Ósoba zodpovedná za plnenie lng. Maíián v.ňko Vedúci úseku konzultačných služieb,
zmluvy v oblasti podpory obchodný manažér
aplikačných prosiriedkov

3, Pracovníci objednávatela zodpovedníza spoluprácu s dodáVatelom sú určenitakto:

objednávatel
osoba zodpovedná za spoluprácu lng. Ladislav Mačuha Námestnik ekonomicko - prevádzkovo

- technický

4, organizačná podpora objednávatela - zodpovedná osoba objednávatela pre koordináciu
seNisného Výjazdu dodávatéta Vrátane určenia jej dosil.]pnosti]

objednávatél - organizačná podpora objednávatela pre seNisný výjazd

Meno (mená oprávnených dostupnosť denne od 8:00 do 16:00
obiednáVatelov)
Ján pražienka
stanislav Gašparlk
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2

3,

3,

1

1.

1.

Nenocnica s palklinikóu Myhva

2.

čLÁNoK ll. - PMvlDLÁ súčlNNosTl
CENTRUM PODPORY ZÁKAZNiKA - HELPDESK
HelpDesk - základné určenie
Dodávalel žabezpečuje riadenie a splávu požjadaviek, hlásenia chýb alebo pon]ch vzťahujtlcich
sa k službém podla tejto zmluvy plostrednícfuom centra podpory zákaznikov, ktoíé použíVa pre
podporu svojej činnosti softwalovli nástroj HelpDesk stnpŘo-a pracovistá sluiby HelpDásk
sTAPRo (dalej Ien HelpDesk),

Dodávatet sa_zavázuje poskytnúť obrednávatelovi služby centra podpory žákazníkov a pristup do
sysléhu HelpDesk pre tleto účely:

_ príjem požiadaviek užívatelov,_ hlásenia chýb, porúch, incidentov, problémov, haváriíapod,,- poskytovanie aktuálnych informáciío stáve riešénia,
Prístup k službám sw HélpDesk je poskytovaný a garantovaný objednávatetovi ako neoc'delitelná
súčasť tejto zmluvy.

odovzdanie požiadaviek a hlásenia chýb a porúch
V píípade, že objednávatel má na dodáVatela požiadavky vzťahujúce sa k službám podla tejto
zmluvy, móže tieio požiadavky nahlásiť dodávatetovi do sy;tému HélpDesk,
V prípád_e, že objednáVatel zistl chyby v aplikačnom software alebo poíuchy na technickýchprostriedkoch či službách, kiolé sú predmetom tejto zmluvy, le zodpovedný pracovník
objednávatela povinný túto skutočnosť nahlásiť dodávatelovl do syŠtéÁu Help'Desk,
DodáVatel sa zavázu/e, že všetky záznamy HelpDesku (požiadavky a hlásenia chýb) budú riešené
podla závázkov garantovaných touto zmluvou,

5.

6,

7.

4. Nahlásenie požiadaviek, chýb, porúch apod, do systému HelpDesk sTAPRo je možné
nasledujúcimi spósobmi:

. inlernet] httD:/^ťww.staoío.sk

] i"-,Tr3l'"*, 
"u. 

o,""ovné dniod 8:00-16:00 9""@. písomne listom alebo odovždaním na adresu: sTAPRo sLoVENsKo s,r,o,

!;31Ti:"3""

Požiadavka alebo chyba sa považujú za nahlásené okamihom zaevidovania do systéme
Helpoesk dodávatela,

Na HelpDesk sa móžu obracať iba určení pracovníci objednávatela uvédeni v článku 1,

Každá požiadavka alebo chyba bude zaznamenaná v systéme HelpDesk a podíá typu (dotáz,
konzultáciá,.hlásenie chyby, hlásenle problému, námet, pripomienka, ,.,) uuje pouziiy niet<torý
z nasledujúcich variantov riešenia:

. te|efonickákonzultácia,. riešenie vždialeným prístupom,. servisný zásah a oprava na mieste,. odovzdanie problému na riešenie subdodáVatelovi alebo inej tretej strane,. predloženie návrhu riešenia (Ak vyžaduje riešenie probÉmú dodatočné náklady -
investlcie, testovanié, vypracovanie altematívneho riéšenaa čipostupu atď,),

základná garancia odozvy HelpDesku na požiadavku alebo hlásenia chýb
Dodárýatel sa zavázuje na každú došh.] požiadavku alebo hlásenie chýb odpovedať
objednávatelovi najneskor nasledujúci pracovný déň, Pokial nebudú poziadavky átebo c'hyby do
tejto doby vyriešené, bude vtomto termíne Úoslaná e-mailová infórmácie o'stave riešenia a
predpokladanom termine vyriešenia.

Této garancia nijak neovplyvňUje garanciu vlastného riešenia jednotlivých požiadaviek či chýb
dohodnutú touto zmluvou
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Nemocnica s poliklinkou lvlyjava

cENTRUM PoDPoRY áKAZNíKA - HoTLlNE
Hotline - základné uíčenie
Dodávatel zabezpečuje prevzatie hlásení havárií alebo významných závad \rzťahujúcich sa
k službám a aplikačným prostriedkom podla tejto zmluvy prosřednlctvom centra podpory
zákazníkov, ktoré používa na zabezpečenie dostupnosti (8:00-16:00 hod,, 5 dní v týždni -
pracovné dni) komunikačného kanálu službu HoiLine 8-16x5 (dalej iba Hotline),
DodáVatet sa zavázuje poskytnúť objednáVatelovi služby cenha podpory zákaznikov a prístup
k službe HotLine na tieto účely:

- prijem hlásení haváriíAsW
- príjem hlásenívýznamných záVad systémov,

Prístup k službe HotLine je poskytovaný a garantovaný objednávatelovi ako neoddelitelná súča§ť
teito zmluvy,

odovzdanie hlásenia havárie a významnej závady
V Pripade, že objednávatel zisti haváriu alebo Významnú závadu AsW či služieb, ktoré sú
prédmetom téjto zmluvy, je zodpovedný pracovnik objednávatéla oprávnený túto skutočnosť
nahlásiť dodávatelovi prostredníctvom služby Hotline,
Dodávatél sa zaýáA)ie, že všetky hlásenia p.ostrednictvom sl!žby Hotline (hlásenie havárií
a významných záVad) budú prevzaié a riešené podla závázkov garaniovaných iouto zmluvou.
Nahlásenie havárii a významných závad prostíednictvom §lužby HotLine je mcj,Á rólól^ňi^9v ň,
mobilnom člsle:
pre AsW FoNs Enterprise, FoNs Akord Diet, FoNs Medix, Mls stapro: +421
pre AsW FoNs openlims: +421

4. Havárie alebo významná závada sa považujú za nahlásené okamihom prevzatia pracovníkom
služby HotLine dodávatela,
Na Hoiline sa móžu obracať iba určenI pracovnIci objednávateí uvedení v článku l,,
Každé h|ásenie prostrednlctvom služby Hotline bude zaznaménané pracovníkom objednávatela aj
do systému HelpDesk a bude riešené dodávatelom podla závázkov garantovaných touto
zmluVou,

základné garancié odozvy Hotline na hlásenie haváíie alebo významnei závady
Dodávatel sa zavázujé prijať a reagovať podla podmienok tejto zmluvy na každé došlé hlásenie
havárie alebo významnej závady, Dodávatel sa zaýězqe zabezpéčit príjem hlásenia odbomým
pracovníkom od 8:00 do 16:00hod, denne, 5 dní Vtýždni v pracovné dni. Výnimkou je porucha
mobilnéj alebo pévnéj siete na shane opelátorov, za ktorú dodávatela nenesie zodpovednosť
a nemá Vplyv na jej p.evádzku,

čLÁNoK lll. _ BEzPEčNosŤ a ocxnlrua
1. BEZPEČNOST A OCHRANA DÁT NA SERVEROYýCH

SYSTEMOCH
1. objednáVatel akceptuje spósob zálohovania komplétného objemu dát prevádzkovaných

informačných systémov podla od porúčan í dodáVatéla a to naslédovne:

2,

5
6

- lokálne zálohy db sa vykonávajú na píimámom serveri, každá db má vla§lný po&díesár
- databáza FE

o 1x denne, mailová nolifikácia o úspešnofi vykonaní zálohy
o transakčný lo9 každú hod,, mailová notifkácia iba v pripade neúspešnej álohy

- databáza FoL
o 1x denne, mailová noliíikácla o úsp€šnom vykonanl álohy
o tíansákčný lo9 každé 2 hod., mailová notifikácia iba v píípade neúspešnej ábtry

- databáza commsÍv
o 1 x trzdenne, maibvá notifkácia iba v prlpade neúspešnej ábhy

- databáza Medix
o 1x d6nne, mailová notifikácia o úsp€šnom vykonanizálohy
o lransakčný log k9ždé 2 hod., mailová notillkácia iba v pripade neú§pešn€j zálohy

- dalabáze FAD
o lx d€nne, mailová nolifikácja v pripade neú§p€šnejálohy
o tfánsekčný l0g každé 2 hod,, maibvá nolifikácla v prlpa& neli§pošnej álohy

- sFtémové db
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o 1x týždenne, mailová nolifikácia V píípade neúspešnej zálohy
Extemá kopirovanie záloh - po každom ú§pešnom vykonaní lokálnych záloh, v rámci sQL jobu dochádza ku
kopírovaniu záloh ná externé úložisko plimámeho §eívéra- Na lomto úložisku §ú ponechené álohy, ktoé nie
sú slaéie ako 5 dnl. Zálohy z primámeho seruercvého úložiska sú kopirované aj na úložisko sekundámeho
seruercvého systému.

V pripade stíaty dát a neexisténcie aktuálnych záloh týchto dét nezodpovedá dodávatel za ich
obnovenie,

2. objednávatel zaistí formou organizaěných opatrenl dostupno§ť hesiel k privilegovaným
užlvatelským účtom pre seNisných pracovnlkov dodávatela v prípade riešenia havarijnej situácie
v súlade so závázkami tejto zmluvy (reakčná doba, služba 'Hotline" apod,) a tiež ich následnú
zmenu po ukonČenÍ servisného zásahu,

2.
1.

objednávatel je zodpovedný zá riadenie prístupu k citlivým osobným údajom uloženým na
serverových systémoch v zmysle zákona č. 1812018 z, z. o ochrane osobných údajov v znení
neskoéích predpisov, a to vrátane tvorby a splávy bezpečných hesiel k uživatelským účtom,

VZDlALENÝ PRÍSTUP
objednávatel sa zaýázuje, že Umožni dodáVatelovi poskytovanie služiéb podla tejto zmluvy
vzdialeným prístupom, objednáVatef sa ďalej zavězLrje, že technicky a organizačne žaistí
možnosť Vzdialeného píístupu dodáVatela prostredníctvom telefónnej siete alebo siete lnternet na
vyhradenú pracovnú stianicu pripojenú k počítačovej sieti LAN objednáVateta, Dodávatel pleferuje
Vzdialený prístup prosiredníctvom zabezpečeného kanálu siete lnternet,

objednávatel poskytne podla požiadaviék dodáVatela píacovnú stanicu vybavenú programovými
prostriedkami pre vzdialený prístup, objednáVatet sa dalej zavázujé zabezpečit' podra požiadaviek
dodávatela pdpravenost'stanice pre vzdialený prístup tak, aby bolo možné okamžité pripojenie
k požadovanej časti informačného systému bez zbytočného oméškania spósobeného inštaláciou,
nastavovaním a konfigurovanlm stanice Vzdialenej správy, Pokiat stanica Vzdialenéj spráVy
nebude takto pripravéná, je dodávatél oprávnéný túto konfiguráciu alebo nastavenia Vykonal'
Vlastnými prostriedkaíni a následne vyfakturovať náklady podta akt!álneho cennika dodávatela.

čLÁNoK lv. - šPEclFlcKÉ DoJEDNANlA
1. šPEC|ÁLNE LlcENclE sW PRoDUKToV Vo vLAsTNícTVE

OBJEDNÁVATELA
V prípade použíVania sW produktov ziskaných na základe špeciálnych lacenčných programov pre
zdravotnlctvo (Ms seleci) alébo školstvo (EDU) apod,, sa objednáVatel zavázuje zabezpečovať
samostatne rozvoj týchto sw produktov. Zabezpečením sa rozumie vlastné získanie legálnych
licencií, update, upgrade a nových verzií sW produktov a ďalej poskytnutie tejto licéncie
dodávatelovi pre možnost'plnenia služieb podpory, Použitie, rcsp, inštalácia a sprevádzkovanie
týchto špeciálnych licenčných slv produktov dodáVatetom bude vykonané iba po dohode
objednávateía s dodáVatelom a podla podmienok téjto zmluvy,
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PRÍLoHA Č. 4
K SUPERVíZNEJ ZMLUVE č. sT2o2136

cENNÍK sLUŽlEB sTAPRo sLoVENsKo s.r.o.

Konzultačné a servisné návštevy, školenia cena bez DPH

seNisná alebo konzultačná náVšteva, školénie (za 1 človekohod) - min, 2 hod, 65,00

servisná alebo konzultačná náVšteva, školenie (za 1 človekodeň=8 hod.) 530,00

za službu vyžadovanú zákaznikom mimo bežnú dobu (pracovné dni í6.00 - 7.00
hod.), hodnoty sa pripočitaiú sadzbám za bežnú dobu v pracovnÝch dňoch

za hodinU služby V pracovné dni mimo pracovnú dobu (od 16:00 do 22:00) 5a%

ža hodinu služby v noci ( od 22:00 do 7:00), so, Ne 1o1o/a

expresný zásah (aj pri reklamácii)

do 2 pracovného dňa 130,00

nasledujúcideň 265,00

okamžité ( Výjažd do 1 hodiny ) 530,00

Vedl'ajšie nevyhnutné náklady cena bez DPH

ce§tovné náklady pri použitíosobného Vozidla (tam a spát') 0,70 € / km

Špecializované činnosti cena bez DPH

Programátorské činnosti (Vývoj sw, zákaznícke úpravy) 90 € / hod,

Expeňné činnosii (analýzy, projekty a projéktové riadenie, databázové a systémové
činnosti)

80 € / hod,

odborné činno§ti (konzultáčné služby) 65 € / hod,
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