Dodatok č. 1
k zmluve o rozvoji funkcionalít informačného systému SK CRIS
č. 184/NISPEZ/2013
uzatvorenú medzi:

Centrum vedecko-technických informácií SR
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpené:

prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ

IČO:

00 151 882

IČ DPH:

SK2020798395

DIČ:

2020798395

Bank. spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

7000064743/8180

(ďalej len „Objednávateľ“)
a
InterWay, spol. s r.o.
Vajnorská 21, 831 04 Bratislava, Slovenská republika
Zastúpená:

Ing. Petr Weber, prokurista

IČO:

35728531

DIČ:

2020268294

Bank. spojenie:
Číslo účtu:
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka č. 15626/B

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(spolu ďalej len „Zmluvné strany“)
sa dohodli na nasledovnom znení Dodatku č. 1 k zmluve o rozvoji funkcionalít informačného
systému SK CRIS č. 184/NISPEZ/2013:
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I.
Z dôvodu vstupu do 2. Etapy realizácie rozvoja funkcionalít informačného systému SK CRIS, na návrh
Objednávateľa a so súhlasom Zhotoviteľa sa zmluva dopĺňa nasledovne:
(1) Čl. 1 ods. 3 sa dopĺňa o bod 3(a) takto:
Predmet plnenia v rámci realizácie 2. Etapy je špecifikovaný v Prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou zmluvy.
(2) Čl. 8 ods. 3 sa dopĺňa o bod 3(a) takto:
Kúpna cena za dodanie 2. Etapy predmetu zmluvy uvedenom v Čl. 1 ods. 3(a) tejto zmluvy je 33
350,- € bez DPH/ 40 020,- € s DPH v súlade s rozpisom cien uvedenom v Prílohe č. 2. Celková
kúpna cena za dodanie celého predmetu zmluvy pritom nesmie presiahnuť maximálnu kúpnu
cenu uvedenú v Čl. 8 ods. 1 zmluvy.

II.
(1) Ustanovenia zmluvy o rozvoji funkcionalít informačného systému SK CRIS č. 184/NISPEZ/2013
týmto Dodatkom č. 1 nezmenené platia v pôvodnom znení.
(2) Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom
registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Ak sa tento Dodatok č. 1 do troch
mesiacov od jeho uzavretia nezverejní, platí, že k uzavretiu tohto Dodatku č. 1 nedošlo.
(3) Obe Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tohto Dodatku č. 1 vrátane podpisov štatutárnych
zástupcov na internete v súlade s platnými právnymi predpismi.
(4) Tento Dodatok č. 1 podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu
v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom
vestníku. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tohto Dodatku č.
1 a svojím podpisom dáva súhlas na jeho zverejnenie v plnom rozsahu.
(5) Tento Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v štyroch exemplároch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží
po dve vyhotovenia.

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Autorizovaný podpis
Meno a funkcia:
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
Generálny riaditeľ
Centrum vedecko-technických informácií SR

Autorizovaný podpis
Meno a funkcia:
Ing. Petr Weber
Prokurista
InterWay, spol. s.r.o.

Dátum:
Miesto: Bratislava

Dátum:
Miesto: Bratislava
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Príloha č.2
Požiadavky na rozvoj funkcionalít SK CRIS (upgrade) – 2. etapa
Nasledujúca tabuľka špecifikuje požiadavky Nadobúdateľa na rozvoj funkcionalít SK CRIS – 2. etapa.
Súčasťou špecifikácie je aj nacenenie jednotlivých požadovaných položiek.
Oblasť
Zmeny v obsahu formulárov a
detailov cerif entít
(e-Forms)

Opis
Grafická úprava formulárov, časť linkovacie entity
Vytvorenie SW komponentu na tvorbu väzieb cfOrgUnit_OrgUnit do
formuláru kmeňových dát organizácie.
Zabezpečenie zobrazovania súvisiacich organizácií v detaile organizácie a v
detaile kmeňových dát organizácie.
Úpravy editačného formulára a detailu publikácie
Doplnenie väzieb na projekt ("Súvisiaci projekt:")a organizáciu ("Súvisiaca
organizácia:") do detailov záznamu :
*Zariadenie
*Laboratórium
*Služba

VVP
Hodnotenie spôsobilosti

Úpravy validácií formulára na základe skúseností zo zberu dát
Volanie detailov existujúcich objektov za účelom kontroly a opravy
Doplnenie úvodnej strany "Identifikačné údaje žiadateľa" do formulára
žiadosti o hodnotenie spôsobilosti.

Výzvy

Generovanie .docx dokumentu - Hodnotiteľskej správy spravodajcu so
špecifickými predvyplnenými údajmi.
Doplnenie dvoch nových klasifikačných schém

Pracnosť (MD*)
4

Cena s DPH
1 392,00 €

4

1 392,00 €

2,5

870,00 €

4

1 392,00 €

6,5

2 262,00 €

9

3 132,00 €

6

2 088,00 €

5

1 740,00 €

2,5

870,00 €

Zmeny v editačnom formulári a v detaile výzvy

4

1 392,00 €

Vyhľadávanie v prehľade výziev

3

1 044,00 €

Fulltextové vyhľadávanie výziev

4

1 392,00 €

Výzvy - doplnenie možnosti na odstránenie výzvy

2,5

870,00 €

Nová jednotná schéma Zdroj
dát

Klasifikácia pre všetky základné entity za účelom identifikácie pôvodu dát ako
súčasť adninistrátorských funkcií

12

4 176,00 €

Odborníci MŠVVaŠ

Vyhľadávanie odborníkov MŠ SR v registri výskumníkov.

2,5

870,00 €

3

1 044,00 €

3

1 044,00 €

3

1 044,00 €

11

3 828,00 €

3,5

1 218,00 €

Zmena hodnoty klasifikácie výskumníka administrátorom .

Nová schéma organizácie klasifikuje podľa roly vo výkone
VaV

Úpravy v databáze : nová klasifikačná schéma a klasifikácia existujúcich
výskumníkov podľa novej schémy
Zvýraznenie záznamu výskumníka - odborníka MŠVVaŠ SR v registri
výskumníkov.
Klasifikácia bude spravovaná v rámci administrátorského rozhrania

Zmena neregistrovaného
objektu na registrovaný

Zmena stavu registrácie organizácie a projektu

Projekty

Vytvorenie .pdf dokumentu z dát projektu.

5

1 740,00 €

Úprava práce s prílohami

7

2 436,00 €

8

2 784,00 €

115 MD

40 020,00 €

Zmena prihlasovacích údajov po Funkcia zmeny vlastných prihlasovacích údajov používateľa (login - email,
zmene rozhrania AD
heslo)
*8 pracovných hodín
Spolu
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