Príloha č. 1
Odborné vzdelávanie a poradenské služby v pôdohospodárstve
1) Predmet
Predmetom tejto časti zmluvy je súhrn služieb, prác, činností a aktivít, ktoré budú slúžiť na
podporu tvorby a realizácie nových vzdelávacích programov v rámci odborného vzdelávania
v nadväznosti na priority rezortu a prijatú legislatívu a na realizáciu vybraných úloh na
podporu rozvoja Pôdohospodárskeho poradenského systému SR, v súlade s Nariadením Rady
(ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009 , ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá režimov priamej
podpory pre poľnohospodárov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa
ustanovujú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú
nariadenia (ES) č. 1290/2005, (ES) č. 247/2006, (ES) č. 378/2007 a ktorým sa zrušuje
nariadenie (ES) č. 1782/2003 a podľa špecifikácie hlavných prác v jednotlivých vecných
oblastiach:
a) Aktualizácia dokumentov definujúcich systém poradenských služieb v rezorte
pôdohospodárstva SR
− aktualizácia „Koncepcie systému poradenských služieb v pôdohospodárstve
Slovenskej republiky od roku 2007“
− aktualizácia „Smernice o certifikácii poradcov a vedenia Centrálneho registra
pôdohospodárskych poradcov SR“
b) Implementácia rezortnej a európskej legislatívy do pôdohospodárskej praxe
prostredníctvom odborného vzdelávania
− tvorba a realizácia odborných vzdelávacích aktivít na výkon určitých profesií
a na základe poverenia MPRV SR;
− tvorba databáz účastníkov vzdelávania (správa a evidencia účastníkov
povinného odborného vzdelávania a vzdelávania pôdohospodárskych
poradcov;)
c) Príprava vzdelávacích programov a vzdelávanie pôdohospodárskych poradcov
− aktualizácia programov vzdelávania v rámci systému vzdelávania poradcov
− realizácia vstupného, základného a inovačného vzdelávania v súlade
s harmonogramom vzdelávania
d) Tvorba odborných a študijných materiálov pre poradcov a odbornú
poľnohospodársku verejnosť
− príprava edičného plánu na rok 2012
− tvorba a tlač odborných publikácií a študijných materiálov v tlačenej
i elektronickej verzii
e) Aktualizácia, údržba a ďalší rozvoj Informačného a komunikačného portálu
Pôdohospodárskeho poradenského systému Ministerstva pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR
− aktualizácia znalostnej databázy portálu (európskych a národných
legislatívnych predpisov v rámci krížového plnenia – všeobecne záväzných
predpisov SR, právne záväzných aktov EÚ, konsolidovaných znení právnych
predpisov EÚ a SR, zoznamu vykonaných právnych aktov EÚ, vnútroštátnych
opatrení na vykonávanie smerníc EÚ, častí všeobecne záväzných právnych
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predpisov SR, častí právnych predpisov práva EÚ, definícií a vymedzení
pojmov v právnych predpisoch práva EÚ);
− aktualizácia Centrálneho registra pôdohospodárskych poradcov SR v súlade
s realizáciou vzdelávania pôdohospodárskych poradcov;
− rozšírenie oblastí poradenských činností o vybrané oblasti poľnohospodárstva;
udržiavanie a zabezpečovanie prevádzky portálu.
2) Cena za predmet
2.1 Celková cena za plnenie tejto úlohy zmluvy je dohodnutá vo výške spolu 56 760,60
EUR (slovom: päťdesiatšesťtisícsedemstošesťdesiat eur a šesťdesiat centov) vrátane 20%
DPH. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo, v prípade nutnosti, presunúť finančné prostriedky
medzi jednotlivými položkami za dodržania výšky dohodnutej sumy 56 760,60 EUR.
2.2 Finančná kalkulácia zabezpečenia úloh v rámci Vzdelávania v oblasti poradenských
služieb v pôdohospodárstve
Rozpočet na rok
2012 v EUR

Položka

03

Náklady obstarania celkom
(r. 02+r. 03)
Spotreba materiálu
Služby

04

Náklady spracovania celkom
(r. 05 + r. 06 + r. 07 + r.11)

01
02

05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

11 704,95
1 789,51
9 915,43

Mzdové náklady vrátane ostatných
mzdových nákladov
Náklady na zdravotné a sociálne
poistenie a príspevok NÚP
Ostatné priame náklady
z toho: cestovné tuzemské
cestovné zahraničné
odpisy
Nepriame náklady celkom
(r.12 až r.17)
z toho: spotreba materiálu
spotreba energie,
voda, komunikácie
mzdové náklady

45 055,65
22 035,63
8 459,37
4 586,22
4 586,22
0
0
9 974,22
549,76
713,07
3 889,39

náklady na zdravotné
a sociálne poistenie
vrátane príspevku NÚP
odpisy
ostatné nepriame náklady
Celkové náklady (r.01 + r.04)
3) Termíny plnenia a fakturácie
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1 368,85
0
3 453,85
56 760,60

3.1 Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na harmonograme termínov plnenia a fakturácie
takto:
termín plnenia
31. 03. 2012
30. 06. 2012
30. 09. 2012
31. 12. 2012

termín fakturácie
15. 04. 2012
15. 07. 2012
14. 10. 2012
15. 12. 2012

Príloha č. 2
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fakturovaná suma
14 190,15 EUR vrátane DPH
14 190,15 EUR vrátane DPH
14 190,15 EUR vrátane DPH
14 190,15 EUR vrátane DPH

Spracovanie, prevádzka a aktualizácia internetových stránok:
www.land.gov.sk,
špecializovanej
štátnej
správy
rezortu
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka – pozemkové a lesné úrady, Značky
kvality, Politiky kvality, Školské ovocie
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 internetových stránok znamená dostupnosť webového sídla
(internetových stránok) objednávateľa prostredníctvom internetu, ktoré sú umiestnené na
serveroch poskytovateľa, ich pravidelné zálohovanie a antivírová ochrana.
1.3 Aktualizácia znamená vkladanie nového a úprava existujúceho obsahu (článkov,
textových správ, dokumentov na stiahnutie, fotografií, multimediálnych súborov) v rámci
existujúcej štruktúry webového sídla 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 webového
sídla – úprava položiek menu (pridávanie, odoberanie, premenovanie) a následné
prepojenie na jednotlivé stránky alebo podstránky webového sídla.
1.4 Redakčný systém je softvér vytvorený poskytovateľom, ktorého funkcie zabezpečujú
hlavne zobrazovanie a aktualizáciu internetových stránok v rámci webového sídla. Na
všetky internetové stránky uvedené v predmete zmluvy je použitý rovnaký redakčný
systém so špecifickými úpravami pre jednotlivé webové sídla alebo stránky.
1.5 Modul je kód (časť softvéru) webového sídla, ktorý zabezpečuje určitú funkciu alebo
niekoľko funkcií internetových stránok. Práca na vytvorení nového modulu sa nepovažuje
za aktualizáciu.
1.6 Pracovná doba je pracovná doba pracovníkov, ktorí sú zodpovední za aktualizáciu
webového sídla a je stanovená v pracovných dňoch na čas od 7:30 do 18:00.
1.7 Priorita vystavenia je stanovená objednávateľom a udáva požiadavku na čas, v rámci
ktorého je potrebné vykonať aktualizáciu webového sídla, 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 webového
sídla, ktorý spĺňa štandardy na základe Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky
(z 9. júna 2010) o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy (Zbierka zákonov
č. 312/2010).
1.9 Formáty dokumentov:
Textové súbory – formát RTF, formát PDF vo verzii 1.3 – 1.5
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Grafické súbory (obrázok, fotografia – umiestňovaná do fotogalérie) – formát JPG,
rozlíšenie 72 dpi, rozmer maximálne 1024x768
Audio súbory – formát MP3
Video súbory – na základe konzultácie s poskytovateľom
Súbory obsahujúce tabuľky - formát PDF vo verzii 1.3 – 1.5,
- formát CSV prípadne XLS vo verzií Excel 97-2003 pre
prípad, že je nutné zabezpečiť úplnú funkčnosť tabuľkových
procesorov.
Formát na kompresiu súborov – formát ZIP vo verzii 2.0 (skomprimované súbory musia
dodržiavať štandardy pre ostatné typy súborov).
2) Predmet
2.1 Úlohy v Prílohe č. 2 zmluvy nadväzujú na Rámcovú zmluvu o spolupráci uzavretú podľa
ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka Číslo zmluvy: 382/2010-560-Z.
2.2 Predmetom tejto časti zmluvy je na základe výlučného práva zhotoviteľa súhrn služieb,
prác, činností a aktivít súvisiacich s prevádzkou a aktualizáciou webového sídla internetových stránok MPRV SR (www.land.gov.sk), špecializovanej štátnej správy
rezortu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (pozemkové a lesné úrady –
www.pozemkovyurad.sk
a www.lesnyurad.sk),
stránok
Značky
kvality
(www.znackakvality.sk), Politiky kvality (www.land.gov.sk/politikakvality), projektu
Školské ovocie (www.skolskeovocie.sk), Agroportálu (www.agroportal.sk), Agrokatalógu
(www.agrokatalog.sk), Agroregister (agroregister.mpsr.sk) a diskusného fóra rezortu
pôdohospodárstva – Agrofórum (www.agroforum.sk), ku ktorým má vlastnícke práva
objednávateľ.
2.1 Plnenie predmetu tejto časti zmluvy spočíva v nasledovných oblastiach:
2.1.1 prevádzka serverov umiestnených na Agroinštitúte Nitra š. p., vyčlenených pre
internetovú prezentáciu MPRV SR a ostatné internetové stránky, ktoré slúžia na
poskytovanie plnení pre objednávateľa podľa jednotlivých oblastí tejto zmluvy
2.1.2 zabezpečenie garantovaného pripojenia serverov k internetu
2.1.3 umiestnenie internetových stránok na serveroch Agroinštitútu Nitra š. p., ich
pravidelné zálohovanie a antivírová ochrana
2.1.4 komplexný redizajn a reštrukturalizácia internetových stránok MPRV SR na základe
požiadaviek objednávateľa v termíne do 30. 6. 2012
2.1.5 aktualizácia obsahu internetových stránok MPRV SR na základe materiálov
a dokumentov dodaných tlačovým odborom MPRV SR, odborom informatiky
a sekciami MPRV SR s dôrazom na zabezpečenie prístupu informácií pre širokú
verejnosť
2.1.6 aktualizácia internetových stránok špecializovanej štátnej správy rezortu
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (pozemkové a lesné úrady), stránok Značky
kvality, Politiky kvality, projektu Školské ovocie, Agroportálu, Agrokatalógu a
Agrofóra na základe požiadaviek a podkladov príslušných sekcií MPRV SR
a príslušných krajských lesných a pozemkových úradov.
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2.2 Predmetom plnenia tejto časti zmluvy je aj vývoj existujúceho redakčného systému,
pridávanie nových funkcií, vývoj nových a úprava existujúcich modulov na základe
požiadaviek a špecifikácie objednávateľa.
2.3 Plnenie predmetu tejto časti zmluvy spočíva aj v nasledovných oblastiach:
2.3.1 vývoj nových modulov – programovanie, testovanie a implementácia do existujúcich
stránok na základe požiadaviek MPRV SR
2.3.2 úprava existujúcich modulov a funkcií na základe požiadaviek MPRV SR
2.3.3 grafické práce ktoré menia vzhľad stránok - úprava grafických prvkov a motívov
použitých pri tvorbe dizajnu na základe požiadaviek MPRV SR.
Objednávateľ poveruje poskytovateľa registráciou a správou svojich domén prostredníctvom
systému SK-NIC (správcu domén prvej úrovne v SR).
3) Povinnosti poskytovateľa
3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje prevádzkovať webové sídlo a internetové stránky MPRV SR
a ostatné internetové stránky uvedené v predmete tejto časti zmluvy na serveroch, ktoré sú
pripojené do internetu garantovanou rýchlosťou 10Mbit/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 internetových stránok 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 internetových stránok MPRV SR
a ostatných internetových stránok, ktoré slúžia na poskytovanie plnení pre objednávateľa
podľa jednotlivých častí tejto zmluvy na základe požiadaviek tlačového odboru MPRV
SR a jednotlivých sekcií a odborov a príslušných krajských lesných a pozemkových
úradov v rámci pracovnej doby. Zabezpečiť internetovú stránku Agrofórum
(www.agroforum.sk) tak, aby bola viditeľná na stránke MPRV SR. Spojiť internetové
stránky Agroportál (www.agroportal.sk), Agrokatalóg (www.agrokatalog.sk) a
Agroregister (agroregister.mpsr.sk) pod stránku Agroportál (www.agroportal.sk)
a zabezpečiť včasnú aktualizáciu. V prípade požiadaviek na nový modul resp. funkciu zo
strany objednávateľa sa poskytovateľ zaväzuje pripraviť odhad množstva práce a návrh
ceny za vykonané dielo.
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 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.
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5) Cena za predmet
5.1 Cena za predmet tejto časti zmluvy bola stanovená vo výške 72 987,93 EUR (slovom:
sedemdesiatdvatisícdeväťstoosemdesiatsedem eur a deväťdesiattri centov) vrátane 20%
DPH.
5.2 Finančná kalkulácia: Budovanie, aktualizácia a údržba informačných nástrojov
rezortu – Agrokatalóg a Agrofórum
Rozpočet na rok
2012 v EUR

Položka
1 Náklady obstarania celkom (r. 02+r. 03)

1 539,00

2 Spotreba materiálu

684,00

3 Služby

855,00

4 Náklady spracovania celkom (r.05 + r.06 +
r.07 + r.11)

22 387,32

5 Mzdové náklady vrátane ostat. mzdových
nákladov

14 535,00

6 Náklady na zdravot. a soc. Poistenie
a príspevok NÚP

5 116,32

7 Ostatné priame náklady

1 710,00

8

z toho: cestovné tuzemské

9

427,50

cestovné zahraničné

10

odpisy

1 282,50

11 Nepriame náklady celkom (r. 12 až r.17)

1 026,00

12 z toho: Spotreba materiálu

190,00

13

Spotreba energie

836,00

14

Mzdové náklady

15

Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát.
prísp. NÚP

16

Odpisy

17

Ostatné nepriame náklady

0

18 Celkové náklady (r. 01+ r.04)

23 926,32
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5.3 Finančná kalkulácia: spracovanie, prevádzka a aktualizácia internetových stránok:
www.land.gov.sk, špecializovanej štátnej správy rezortu pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka - pozemkové a lesné úrady, Značky kvality, Politiky kvality, Školské ovocie.
Rozpočet na rok
2012 v EUR

Položka
1 Náklady obstarania celkom (r. 02+r. 03)

4 104,00

2 Spotreba materiálu

1 539,00

3 Služby

2 565,00

4 Náklady spracovania celkom (r.05 + r.06 +
r.07 + r.11)

44 957,61

5 Mzdové náklady vrátane ostat. mzdových
nákladov

27 360,00

6 Náklady na zdravot. a soc. Poistenie
a príspevok NÚP

9 630,72

7 Ostatné priame náklady

2 992,50

8

z toho: cestovné tuzemské

9

427,50

cestovné zahraničné

10

odpisy

2 565,00

11 Nepriame náklady celkom (r. 12 až r.17)

4 974,39

12 z toho: Spotreba materiálu
13

Spotreba energie

14

Mzdové náklady

15

229,14
1 923,75

Náklady na zdrav. a soc. poistenie vrát.
prísp. NÚP

16

Odpisy

1 026,00

17

Ostatné nepriame náklady

1 795,50

18 Celkové náklady (r. 01+ r.04)

49 061,61
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6) Zodpovednosť za zverejnený obsah
6.1 V zmysle článku 18 Organizačného poriadku MPRV SR 3765/2011-250, ktorý nadobudol
účinnosť 15. novembra 2011 sekcie, špecializované organizačné útvary odbory
a oddelenia MPRV SR dopĺňajú a aktualizujú internetovú stránku ministerstva v rozsahu
svojej vecnej príslušnosti a nesú plnú zodpovednosť za tento zverejnený obsah.
7) Termíny plnenia a fakturácie
7.1 Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na harmonograme termínov plnenia a fakturácie
takto:
termín plnenia
31. 03. 2012
30. 06. 2012
30. 09. 2012
31. 12. 2012

termín fakturácie
15. 04. 2012
15. 07. 2012
14. 10. 2012
15. 01. 2013

fakturovaná suma
18 246,98 EUR vrátane DPH
18 246,98 EUR vrátane DPH
18 246,98 EUR vrátane DPH
18 246,99 EUR vrátane DPH

8) Vlastnícke práva, autorské práva, práva používania
9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke práva, autorské práva a práva používania
internetových stránok MPRV SR podľa článku 1 B. zmluvy prechádzajú na
objednávateľa.
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Príloha č. 3
Úlohy pre Národné stredisko AGRIS FAO
1) Predmet
1.1 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.
1.2 Predmetom činnosti zmluvy je na základe výlučného práva poskytovateľa súhrn služieb,
prác, činností a aktivít v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z medzinárodnej
spolupráce 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.
1.3 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť v plnej miere všetky činnosti a poslanie strediska,
založené na koordinácii a spracovávaní vstupných záznamov zo slovenskej
poľnohospodárskej knižnej, zborníkovej a periodickej literatúry a informácií o vedeckých
projektoch v oblasti pôdohospodárstva podľa medzinárodne platnej metodiky s využitím
unifikovaných softvérových nástrojov a štandardov a ich následný prenos do
medzinárodného kooperatívneho systému AGRIS FAO. Zhotoviteľ sa zaväzuje
zabezpečiť kompatibilitu svojich vstupných údajov s ostatnými účastníkmi
medzinárodného kooperatívneho informačného systému Web AGRIS, ktorý je príkladom
odborne profilovo budovaného sekundárneho informačného zdroja, participuje v ňom 240
národných, medzinárodných a medzivládnych centier z členských štátov FAO.
1.4 Predmet plnenia zmluvy je v nasledovných oblastiach:
- Údržba a kontrola aplikácie Web AGRIS na začiatku roka 2012 na serveri
Agroinštitútu Nitra, štátny podnik a zabezpečenie zdieľaného prístupu pre
spolupracujúce inštitúcie, aktualizácia – priebežne počas roka podľa metodických
pokynov riadiaceho centra AGRIS FAO v Ríme,
- Získavanie zdrojov vhodných pre spracovanie do bázy dát AGRIS a CARIS,
priebežne počas celého zmluvného obdobia v nadväznosti na edíciu vhodných
primárnych zdrojov,
- 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,
- Raz štvrťročne export dát do globálnej databázy AGRIS FAO,
- Priebežná koordinácia, metodické usmerňovanie a školenie prispievateľov podľa
pokynov riadiaceho centra AGRIS,
- Účasť na e-fórach o rozvoji Web AGRIS a AGROVOC – priebežne podľa
aktualizácie tém na e-fóre
- Aktualizácia a ďalší rozvoj multilinguálneho tezauru 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 exportov pre krajiny strednej a východnej Európy
AgroWeb CEE, priebežná aktualizácia a udržiavanie stránky v CMS Typo 3
kontinuálne počas celého zmluvného obdobia,
- Propagácia a medializácia AGRIS medzi používateľmi – priebežne počas celého
zmluvného obdobia.
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2) Cena za predmet
2.1 Celková cena za predmet tejto časti zmluvy bola stanovená vo výške 30 989,95 EUR
vrátane 20 % DPH. (Slovom: tridsaťtisícdeväťstoosemdesiatdeväť eur a deväťdesiatpäť
centov).
Finančná kalkulácia - Úlohy pre Národné stredisko AGRIS FAO
Rozpočet na
Položka
rok 2012 v EUR
1

Náklady obstarania celkom (r. 2 + 3)

2 753,10

2

Spotreba materiálu

3

Služby

4

Náklady spracovania celkom (r. 5+6 +7+11)

28 236,85

5

Mzdové náklady vrátane ostatných mzdových
nákladov

15 042,02

6

Náklady na zdravot.
a príspevok NÚP

7

Ostatné priame náklady

8

z toho: cestovné tuzemské

993,51
1 759,59

a soc.

poistenie

5 294,16
1 702,78
855,00

9

cestovné zahraničné

512,62

10

odpisy

335,16

11

Nepriame náklady celkom (r. 12 až 17)

12

z toho: spotreba materiálu

6 197,90
851,58

13

spotreba energie

2 315,34

14

mzdové náklady vrátane ostatných

0

mzdových nákladov
15

náklady na zdrav. a soc. poistenie

0

a príspevok NÚP
16

odpisy

17

ostatné nepriame náklady

18

0
3 030,98

Celkové náklady (r. 1 + 4)

30 989,95
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3) Termíny plnenia a fakturácie
3.1 Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na harmonograme termínov plnenia a fakturácie
takto:
termín plnenia
31. 03. 2012
30. 06. 2012
30. 09. 2012
31. 12. 2012

termín fakturácie
15. 04. 2012
15. 07. 2012
14. 10. 2012
15. 12. 2012
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fakturovaná suma
7 747,49 EUR vrátane DPH
7 747,49 EUR vrátane DPH
7 747,49 EUR vrátane DPH
7 747,48 EUR vrátane DPH

Príloha č. 4
Úlohy vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce – vedecko - technické
informácie vo vzťahu k FAO
1) Predmet
1.1 Predmetom tejto časti zmluvy je na základe výlučného práva poskytovateľa súhrn
služieb, prác, činností a aktivít v súvislosti s plnením úloh vyplývajúcich z medzinárodnej
spolupráce 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 a
budovanie centrálneho katalógu knižničného fondu rezortu pôdohospodárstva Agrokatalóg a s tým súvisiace činnosti.
1.2 Predmet plnenia tejto časti zmluvy spočíva najmä v zabezpečení činnosti a služieb
špeciálnej
pôdohospodárskej
knižnice
a knižnično-informačného
pracoviska
orientovaného na zdroje FAO a EÚ v súlade s medzinárodným štatútom a poslaním
Depozitnej knižnice FAO.
1.3 V zmysle tejto časti zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje plniť počas celého zmluvného
obdobia 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 – 4 x ročne,
− 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 tlačenej a elektronickej forme
a dokumentov EÚ v elektronickej forme - jedenkrát ročne,
− edícia tlačenej formy Prírastkového zoznamu FAO dokumentov za rok 2011,
elektronická verzia – priebežná mesačná aktualizácia,
− 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 a v tlači: Týždeň Slovenských knižníc – marec 2012,
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Rezortná výstava – august 2012, WFD – október 2012, odborné periodiká, internet,
semináre, konferencie.
2) Cena za predmet
2.1 Celková cena za predmet tejto časti zmluvy bola stanovená vo výške 29 000,65 EUR
vrátane 20 % DPH (slovom dvadsaťdeväťtisíc eur a šesťdesiatpäť centov).
2.2 Finančná kalkulácia - Úlohy vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce – vedecko technické informácie vo vzťahu k FAO
Rozpočet na
Položka
rok 2012 v
EUR
1

Náklady obstarania celkom (r. 2 + 3)

3 263,44

2

Spotreba materiálu

1 419,30

3

Služby

1 844,14

4

Náklady spracovania celkom (r. 5 + 6 + 7 + 11)

25 737,21

5

Mzdové náklady vrátane ostatných mzdových
nákladov

13 906,57

6

Náklady na zdravot. a soc. poistenie a príspevok NÚP

4 894,88

7

Ostatné priame náklady

1 135,44

8

z toho: cestovné tuzemské

513,00

9

cestovné zahraničné

0

10

odpisy

0

11

Nepriame náklady celkom (r. 12 až 17)

12

z toho: spotreba materiálu

5 800,32
678,02

13

spotreba energie

2 315,34

14

mzdové náklady vrátane ostatných

0

mzdových nákladov
15

náklady na zdrav. a soc. poistenie

0

a príspevok NÚP
16

odpisy

17

ostatné nepriame náklady

18

0
2 806,97

Celkové náklady (r. 1 + 4)

29 000,65
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3) Termíny plnenia a fakturácie
3.1 Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli na harmonograme termínov plnenia a fakturácie
takto:
termín plnenia
31.03. 2012
30.06. 2012
30.09. 2012
31.12. 2012

termín fakturácie
fakturovaná suma
15.04. 2012
7 250,16 EUR, vrátane DPH
15.07. 2012
7 250,16 EUR, vrátane DPH
14.10. 2012
7 250,16 EUR, vrátane DPH
15.12. 2012
7 250,17 EUR, vrátane DPH
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