
Zadávateľ 

Sídlo 

DODATOK č. 1 ku KONTRAKTU 

ÚČASTNÍCI KONTRAKTU 

Štatistický úrad Slovenskej republiky 
Miletíčova 3, 824 67 Bratislava 26 

Štatutárny zástupca Ing. Alexander Ballek, predseda úradu 
Bankové spojenie Štátna pokladnica 
Číslo účtu - IBAN SK4681800000007000072444 
IČO 00166197 
Čislo kontraktu u zadávateľa: ZML-3-54/2018-400 

(ďalej len „zadávateľ") 

a 

Riešiteľ 

Sídlo 
štatutárny zástupca 
Bankové spojenie 
Číslo účtu- IBAN 
IČO 
Číslo kontraktu u riešiteľa: 

(ďalej len „riešiteľ") 

INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky 
Leškova 16, 817 95 Bratislava 15 
Tibor Papp, PhD., riaditeľ 
Štátna pokladnica 
SK3801800000007000088737 
00003964 
1321/2018 

(zadávateľ a riešiteľ spolu ako „účastníci kontraktu") 

V súlade s čl. IX bodom 9.1 kontraktu uzatvoreného 20. decembra 2018 na základe uznesenia 
vlády SR č. 137/2002 bod B.1 (ďalej len „kontrakt") sa účastníci kontraktu dohodli na tomto 
dodatku; 

Čl. 1 

1. V čl. 11 bode 2.1 sa na konci pripája táto veta: ,.Špecifikácia úlohy 500-1 je uvedená v prílohe 
1a.". 

2. V čl. IV bode 4.1 suma ,,"640 560 euť' sa nahrádza sumou „710 220 euť'. 

3. V čl. IV bode 4.2 prvá veta znie: ,,Zadávateľ sa zaväzuje poskytnút" riešiteľovi pravidelné 
mesačne platby v sume 1/12 celkového ročného objemu finančných prostriedkov podľa bodu 
4.1 zníženého o objem finančných prostriedkov určenych na riešenie úlohy č. 500-1 podľa 
prílohy č. 1. ". 

4. V čl. IV bode 4.2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: ,,Zadávateľ sa zaväzuje 
poskytnúť riešiteľovi platbu finančných prostriedkov určených za riešenie úlohy 500-1 v sume 
podľa prílohy č. 1 po protokolárnom odovzdaní a prevzatí všetkých výstupov čiastkových úloh 
1.1 a 1.2 podľa prilohy č. 1a, najneskôr však do 20. 12. 2019.". 

5. V prílohe č. 1 sa za riadok označený číslom úlohy „300-14" vkladá nový riadok, ktorý znie: 



500-1 Sústredenie a odovzdanie 31.10.2019 27 2 580 69660 lvanco Papp 
aktuálnych zdrojových 
textov, zdrojových kódov k 
Dielu APV Ceny, 
kompletnej dokumentácie 
a technických údaiov 

6. V prílohe č. 1 sa v poslednom riadku označenom slovom „SPOLU" slovo „251" nahrádza 
slovom „278" a suma „640560" sa nahrádza sumou „710 220". 

7. Za prílohu č. 1 sa vkladá príloha č. 1a, ktorá vrátane nadpisu znie: 

„Príloha č. 1 a ku kontraktu č. ZML-3-54/2018/400 

Špecifikácia úlohy č. 500-1 Sústredenie a odovzdanie aktuálnych zdrojových textov, 
zdrojových kódov k Dielu APV Ceny, kompletnej dokumentácie a technických údajov 

Úloha pozostáva z riešenia týchto čiastkových úloh: 

1.1 Riešiteľ vykoná roztriedenie zdrojových textov a zdrojových kódov Diela APV Ceny podľa 
typu, moduly FMB, moduly RDF, uložené procedúry a funkcie, balíky procedúr, výkonné 
bloky SQL, inštalačné skripty, pre inicializáciu zdrojovej a produkčnej schémy pre rok 
zisťovania a iné databázové objekty vrátane zdrojových textov aj skompilovaných súborov 
Forms, Reports a Menu: •.tmb/fmx, •.mmb/mmx, •.rdf/rep, definície SQL pre Reports 
[tlačové zostavy, exporty pre všetky vyššie uvedené objekty roztriedi podľa príslušnosti k 
schéme (MBD, ZBD, PBD)], k cenovému zisťovaniu a podľa typov objektov. 

1.2 Riešiteľ uloží aktuálnu verziu Diela APV ceny v štruktúre podľa roztriedených zdrojových 
textov a zdrojových kódov na dohodnutý súborový server Zadávateľa. 

1.3 Riešiteľ bude priebežne aktualizovať uloženú verziu Diela APV ceny na dohodnutom 
súborovom serveri Zadávateľa tak, aby bola uložená posledná implementovaná verzia Diela 
APV ceny ku dňu ukončenia trvania dodatku. 

Zoznam zdrojových údajov a kompletov Diela APV ceny, ktoré sa zaväzuje odovzdať Riešiteľ 
Zadávateľovi: 

1. Administrátorský modul (Správa oprávnení používateľov systému APV Ceny), 
1.1. Posledná verzia modulu CADM19 vo formáte FMB, 
1.2. Inštalačné skripty pre explicitné vytvorenie objektov využívaných modulom, 
1.3. U~ivateľská príručka. 

2. Monitor systému, 
2.1. Posledná verzia modulu MONxx vo formáte FMB, 
2.2. Inštalačné skripty pre explicitné vytvorenie objektov využívaných modulom, 
2.3. Užívateľská príručka. 

3. Subsystém spracovanie cien priemyselných výrobcov (CENY PRIEM 1-12), 
3.1. Posledná verzia modulu CVCxx vo formáte FMB, FMX, MMB a MMX, 
3.2. Súprava reportov pre tlač pracovných výstupov vo formáte RDF, REP, 
3.3. Procedúry, funkcie a balíky procedúre v jazyku PL/SQL využlvané modulom VCxx, 
3.4. SQL bloky pre výpočty a vytváranie interných tabuliek s výslednými údajmi, 
3.5. Inštalačné skripty pre explicitné vytvorenie objektov využívaných modulom VCxx, 
3.6. Užívateľská pri ručka. 

4. Subsystém spracovanie spotrebiteľských cien (CENY KPESC 1-12), 



4.1. Posledná verzia modulu CSCxx vo formáte FMB, FMX, MMB a MMX, 
4.2. Súprava reportov pre tlač pracovných výstupov vo formáte RDF a REP, 
4.3. Procedúry , funkcie a balíku procedúr v jazyku PL/SQL využívané modulom CSCxx, 
4.4. SQL bloky pre výpočty a vytváranie interných tabuliek s výslednými údajmi, 
4.5. Inštalačné skripty pre explicitné vytvorenie objektov využívaných modulom SCxx, 
4.6. Užívateľská príručka. 

5. Subsystém spracovanie nákupných cien (CENY NC-POľ 1-12), 
5.1. Posledná verzia modulu CNCxx vo formáte FMB, FMX, MMB a MMX, 
5.2. Súprava reportov pre tlač pracovných výstupov vo formáte RDF a REP, 
5.3. Procedúry , funkcie a balíku procedúr v jazyku PL/SQL využívané modulom CNCxx, 
5.4. SQL bloky pre výpočty a vytváranie interných tabuliek s výslednými údajmi, 
5.5. Inštalačné skripty pre explicitné vytvorenie objektov využívaných modulom CNCxx, 
5.6. Užívateľská príručka. 

6. Subsystém spracovanie komplexu cien VTS (CENY VTS/x 1-04, CENY DOP/x 9-04, CENY 
FPS/x 6-04, Ceny laK/x 5-04), 
6.1. Posledná verzia modulu VTSxx vo formáte FMB, FMX, MMB a MMX, 
6.2. Súprava reportov pre tlač pracovných výstupov vo formáte RDF a REP, 
6.3. Procedúry , funkcie a balíky procedúr v jazyku PL/SQL využívané modulom VTSxx, 
6.4. SQL bloky pre výpočty a vytváranie interných tabuliek s výslednými údajmi, 
6.5. Inštalačné skripty pre explicitné vytvorenie objektov využívaných modulom VTSxx, 
6.6. Užívateľská príručka. 

7. Subsystém spracovanie cien stavebných prác a materiálov (CENY STAV 10-04), 
7.1. Posledná verzia modulu CSTxx vo formáte FMB, FMX, MMB a MMX, 
7.2. Súprava raportov pre tlač pracovných výstupov vo formáte RDF a REP, 
7.3. Procedúry, funkcie a balíky procedúr v jazyku PL/SQL využívané modulom CSTxx, 
7.4. SQL bloky pre výpočty a vytváranie interných tabuliek s výslednými údajmi, 
7.5. Inštalačné skripty pre explicitné vytvorenie objektov využívaných modulom CSTxx, 
7.6. Užívateľská príručka. 

8. Tlačový podsystém Report Creator RC04 pre MS EXCEL, 
8.1. Posledná verzia zdrojového kódu vo VISUAL BASIC for MS ECXEL, 
8.2. Inštalačné skripty pre založenie schémy SPRAVA, v ktorej sú riadiace objekty pre Report 

Creator RC4, 
8.3. Užívateľská príručka . 

9. Posledné verzie užívateľskej dokumentácie k spracovaniu jednotlivých typov cien a iné 
materiály dotýkajúce sa APV ceny. 

Význam použitých skratiek: 

APV Aplikačné oroaramové vybavenie 
APV Ceny Aplikačné programové vybavenie na pacovanie vybraných cenových štatistik 

pod databázov\im svstémom ORACLE 
*.fmb, Zdrojové kódy programových modulov APV Ceny preložené do exekutibilnej 
*.mmb, • rdf verzie (fmx, mmx, rdrf)prostrednictvom Oracle*Forms Oevelopera a 

Oracle*Reoorts Dvelooera 
*.fmx, mmx, 
*.rep 

Moduly APV Ceny preložené zo zdrojových kódov so execkutibilného formátu 

Skripty SQL Zdrojové textv prociramov v príkazoch iazvka ORACLE SQL 
Programy Programy a funkcie, uložené v schémach ORACLovej databázy, ktoré sú 
v PL/sQI napísané v procedurálnom jazvky ORACLE PL/SQL 



Balíky Súpravy vzájomne prepojených procedúr a funkcií uložených v schéme 
v PL/SQL oraclovei databázy v jednom vvkonateľnom celku 
MBD Báza metadát - schéma v ktorej sú uložené objektu metadát APV Ceny 

(číselníku register. váhové schémy a pod.) Existuje len jedna schéma pre 
svstém APV Ceny. 

ZBD Zdrojová báza dát. Vytvára sa pre každý rok spracovania cenových štatistík. 
V zdrojovej báze dát sú uložené údaje, z ktorých sa vychádza pri spracovaní 
cenovvch štatistík, archívne údaie za ieden rok a pod. 

PBD Produkčná báza dát. Obsahuje údaje vypočítané za základe zdrojových dát 
a predpísaných algoritmov spracovania danej štatistiky. V jednom roku 
obsahuie orodukčné údaie za všetkv soracovávané cenové štatistikv. 

CADMxx, Skratky vykonateľných modulov platné v danom roku zisťovania cenových 
CMONxx, štatistík. Skratky sú odvodené z funkcionality daného modulu a korešpondujú 
CVTSxx, s textami Prílohy číslo 1. 
CNCxx, 
CSCxx, 
CVXXx, 
CSTAxx " 

Čl. II 

1. Tento dodatok zverejnia obe zúčastnené strany na svojich webových sídlach do siedmych dní 
od podpísania dodatku oboma účastníkmi kontraktu. 

2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť kontraktu a je vyhotovený v štyroch exemplároch, 
po dvoch pre každého účastníka kontraktu. 

3. Ostatné ustanovenia kontraktu neupravené týmto dodatkom zostávajú v platnosti. 

Bratislava J/;, . 08. 2019 Bratislava !:t_ . 08. 2018 

l/i.t ·;;p 
Tib Papp, PhD. 

riadi eľ INFOSTAT-u 


