D03/2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo
zo dňa 25. 10. 2010 v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3
Zmluvné strany
PosAm, spol. s r. o.
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 6342/B
Sídlo:
Odborárska 21, 831 02 Bratislava
IČO:
31 365 078
DIČ:
2020315440
IČ DPH:
SK2020315440
Bankové spojenie:
Tatra banka, a. s.
Číslo účtu:
2621 340 170/1100
Konajúca:
Ing. Mariánom Marekom, generálnym riaditeľom
Ing. Miroslavom Bielčíkom, finančným riaditeľom
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
Číslo zmluvy Zhotoviteľa:

24160010

a
Národné centrum zdravotníckych informácií
Sídlo organizácie:
Lazaretská 26, 811 09 Bratislava
IČO:
00 165 387
DIČ:
2020830119
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000185166/8180
Zastúpený:
Ing. Andrejom Orbanom, riaditeľom NCZI
(ďalej len „Objednávateľ“)
Číslo zmluvy Objednávateľa: 68/2010
Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 4 (ďalej len „Dodatok“), ktorým sa mení a dopĺňa
vyššie citovaná Zmluva o dielo v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3 takto:
Čl. I.
Účel dodatku
1.1

Účelom tohto dodatku je dohoda zmluvných strán o doplnení a spresnení predmetu zmluvy za
ďalej dohodnutých podmienok.
Čl. II.
Predmet dodatku

2.1

Vychádzajúc z uvedeného článku I. tohto dodatku, na základe dohody zmluvných strán sa
spresňuje špecifikácia predmetu zmluvy definovaná v čl. 2 Zmluvy v znení Dodatku č. 1 takto:

a) Príprava Národného kontaktného bodu (NCP) pre zabezpečenie funkcionality krajiny B
a krajiny A v režime simulovaného modelu infraštruktúry NZIS

Rozsah: Súčasťou dodávky budú práce v nasledujúcej štruktúre:
1. Implementácia NCP A pre Projectathon PISA (PAT)
2. Implementácia NCP B pre Projectathon PISA (PAT)
3. Použitie portálu pre Projectathon PISA (PAT)
4. Implementácia NCP A pre pilotné testovanie
5. Implementácia NCP B pre pilotné testovanie
6. Analýza funkcionalít krajiny A realizovaných prostredníctvom NCP a rozhraní poskytnutého
riešenia
7. Použitie portálu pre pilotné testovanie
8. Návrh simulátora národnej infraštruktúry
9. Implementácia simulátora národnej infraštruktúry
10. Príprava dát pre simuláciu (pacienti, PZS, pivotné CDA dokumenty, súhlas pacienta)
Výstup:
 funkčná inštalácia NCP A, NCP B pew Projectathon PISA
 funkčná inštalácia NCP A, NCP B pre pilotné testovanie
 funkčné dočasné lokálne úložisko pre testovanie NCP A a NCP B, ktoré bude uchovávať
údaje pre zostavenie modelových testovacích dát podľa bodu 10 písmena a.

b) Analýza a návrh Národného konektora
Rozsah: Súčasťou dodávky budú práce v nasledujúcej štruktúre:
1. Analýza a zber a vytvorenie zoznamu funkčných a nefunkčných požiadaviek z epSOS EU
a spoločných komponentov (Common Components) pre vytvorenie národného konektora
2. Transformácia údajov do podoby CDA dokumentov (Pacientskeho sumáru - PS, preskripcie –
eP, Dispenzácie - eD) na báze EN13606 (súčasťou bude obsahová štruktúra pre získanie dát
pre vytvorenie pivotných CDA dokumentov z externých zdrojov)
3. Príprava dokumentu funkčnej špecifikácie, (platformovo nezávislej) a návrhu technickej
realizácie pre potreby implementácie Národného konektora
Výstup: Dokument – Detailná funkčná špecifikácia pre Národný konektor

c) Aktualizácia prekladu MVC katalógu
Rozsah: Súčasťou dodávky budú práce v nasledujúcej štruktúre:
1. Preklad a validácia pojmov vyplývajúcich zo zmien nových verzií MVC katalógu po verziu
určenú pre Projectathon v Pise
Výstup:
 Vytvorenie aktualizovaného LTR v podobe databázových skriptov
 Vytvorenie .tsv súbor pre import do systému Healthterm
 Aktualizovaný katalóg MVC prekladu v podobe .xls súboru
 Rozdielová správa o preklade

d) Príprava testovania
Popis: Súčasťou dodávky budú práce v nasledujúcej štruktúre:
1. Zhrnutie aktivít, ktoré je potrebné vykonať pre úspešnú realizáciu testov počas PAT ako aj
harmonogramu ich realizácie.
Výstup:
 Dokument návrhu realizácie testov.
Aby nedošlo k pochybnostiam, dielo nezahŕňa:
 Príprava a realizácia pre-PAT testov
 Účasť a realizácia testov na Projectathone





Príprava a realizácia pre-pilot testov
Návrh kritérií pre prevádzku riešenia
Príprava dát pre testovanie

2.2 Pôvodne dohodnutý termín odovzdania diela v zmysle čl. 2.2 Dodatku č. 1 sa týmto
nemení a zostáva v termíne 15. 03. 2011. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odovzdanie
a prevzatie diela resp. jeho jednotlivých častí bude realizované formou protokolu, ktorý podpíšu osoby
oprávnené konať vo veciach tejto zmluvy.
2.3

Zmluvné strany určujú ako oprávnené osoby konať vo veciach tejto zmluvy:

Oprávnené osoby za Zhotoviteľa:
Vo veciach zmluvných a obchodných: Ing. Peter Kolesár
Vo veciach projektových a technických: Oskar Kadlec
Oprávnené osoby za Objednávateľa:
Vo veciach zmluvných a obchodných: JUDr. Dagmar Malinovská
Vo veciach projektových a technických: Ing. Marian Šimegh
Týmto sa zároveň mení príloha č. 3 k Zmluve o dielo.
2.4

Objednávateľ týmto prehlasuje, že neodmietne prevziať dielo s drobnými nedorobkami, ktoré
nebránia účelu jeho využitia. V protokole zmluvné strany označia, ktoré súčasti diela vyžadujú
jeho doplnenie a ďalšiu prácu s tým, že zhotoviteľ berie na vedomie, že konečný termín,
v ktorom odovzdá dielo objednávateľovi bez akýchkoľvek nedostatkov a závad, je termín 31. 05.
2011. Po tomto termíne, pokiaľ zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v zmluve v znení
dodatkov, berie na vedomie, že objednávateľ má právo uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú
pokutu vo výške 200 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká
objednávateľovi právo na úhradu úroku z omeškania a prípadnú náhradu škody.
Čl. 3.
Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3, ktoré nie sú
dotknuté týmto dodatkom, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami. Účinnosť
nadobúda dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom pri Úrade
vlády SR.
3.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, že
nebol uzatvorený v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok, text dodatku si prečítali, jeho
obsahu porozumeli a na znak súhlasu pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.
Zhotoviteľ:
V Bratislave dňa ..............

Objednávateľ:
V Bratislave dňa ............

...................................................
Ing. Marián Marek
Generálny riaditeľ
PosAm, spol. s r. o.

...................................................
Ing. Andrej Orban
riaditeľ
NCZI

...................................................
Ing. Miroslav Bielčik
Finančný riaditeľ
PosAm, spol. s r. o.

