Príloha č. 1

P.č.

1.
a)

Názov zmluvy

Dodávateľ

Dodatok č. 6 k Verejnej realizačnej zmluve CSC Computer Sciences,
č. 5
spol. s r.o.

systémovna spracovanie agendy poistenia v
nezamestnanosti a garančného poistenia, ich
Softec, spol. s r.o.
integrovanie do architektúry informačného
systému Sociálnej poisťovne a poskytovanie
technickej podpory

Dodatok č. 7 k verejnej zmluve o dielo č.
c)

d)

Poznámka

Zapracovanie zmien do prevádzkovaného aplikačného programového vybavenia v súvislosti s novelou zákona
o sociálnom poistení

Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo na úpravu
b)

Východiskový podklad

SP- 61-5335-1611/2003 na úpravu IS ZPZ na
Gratex Bratislava
systém podporujúci likvidáciu poistných
udalostí úrazového poistenia

Dodatok č. 4 k zmluve o dielo Z0070-SOL05/06

Siemens, s.r.o.

Verejná realizačná zmluva č. 5 na úpravu IS
dávkovej agendy nemocenského poistenia a
lekárskej posudkovej činnosti (IS NP a LPČ) zo
dňa 29.12.2005.

Zabezpečenie úprav
z dôvodu legislatívnych zmien
vyvolaných novelou zákona
o sociálnom poistení.

Zmluva o dielo na úpravu systémovna
spracovanie agendy poistenia v
nezamestnanosti a garančného poistenia, ich
integrovanie do architektúry informačného
systému Sociálnej poisťovne a poskytovanie
technickej podpory uzatvorená dňa 13.1.2006.

Zabezpečenie úprav
z dôvodu legislatívnych zmien
vyvolaných novelou zákona
o sociálnom poistení.

Verejná zmluva o dielo č. SP- 61-53351611/2003 na úpravu IS ZPZ na systém
podporujúci likvidáciu poistných udalostí
úrazového poistenia zo dňa 19.11.2003

Zabezpečenie úprav
z dôvodu legislatívnych zmien
vyvolaných novelou zákona
o sociálnom poistení.

Zabezpečenie úprav
Zmluva o dielo č. Z0070-SOL-05/06 na podporu
z dôvodu legislatívnych zmien
a údržbu APV jednotného výberu poistného zo
vyvolaných novelou zákona
dňa 6.6.2006
o sociálnom poistení.
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2.

Názov zmluvy

Dodávateľ

Poznámka

Zmluvné vzťahy pre zabezpečenie služieb štandardnej technickej podpory pre prevádzkovaný licenčný softvér
a aplikácie v roku 2009
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní

a)

Východiskový podklad

štandardných služieb technickej podpory,
rozšírených produktových služieb
a súvisiacich školení, výhradne dodávaných
pre softvérové produkty Oracle

ORACLE, spol. s r.o,.

Zmluva o poskytovaní štandardných služieb
technickej podpory, rozšírených produktových
služieb a súvisiacich školení, výhradne
dodávaných pre softvérové produkty Oracle
uzatvorená dňa 23.11.2007

Zabezpečenie štandardnej technickej
podpory a údržby pre rok 2009

b)

Dodatok č. 16 k zmluve o dielo DS 8/2002. Siemens, s.r.o.

Zmluva o dielo DS 8/2002 zo dňa 15.5.2002

Zabezpečenie štandardnej technickej
podpory a údržby pre rok 2009

c)

Zmluva na poskytovanie služieb
technickej podpory pre databázové,
zálohovacie a vývojové softvérové
produkty spoločnosti IBM

IBM Slovensko, spol. s r.o

Dozornou radou schválené Rokovacie konanie
bez zverejnenia na základe autorských práv sa
uskutoční 10.11.2008

Predpokldaná hodnota zákazky na 4
roky je 40 mil. Sk bez DPH

CSC Computer Sciences,
spol. s r.o.

Dodávka komplexného informačného systému
na podporu činnosti pobočiek SP vrátane
potrebnej infraštruktúry a konsolidácie údajovej
základne – migrácie do nového prostredia
v súlade s reformou sociálneho poistenia
a potrebami realizácie jednotného výberu
poistného“ uzatvorená dňa 7.4. 2003 s
platnosťou do 31.12.2008.

Zabezpečenie služieb technickej
podpory pre licenčné SW vybavenie,
APV systémov finančného riadenia
nemocenského poistenia a lekárskej
posudkovej činnosti a príslušných
integračných modulov.Súčastný
rozsah servisnej služby je 27,8 mil.Sk
/rok

EMM, spol. s r.o.

Zmluva o dielo na Riešenie bezpečnostných
incidentov a havarijných situácii, podpora, servis
a aktualizácia bezpečnostných opatrení IS SP
uzatvorená dňa 27.12.2007

Zabezpečenie technickej podpory
a služby súvisiace s prevádzkou a
legislatívnymi zmenami, ktoré vyplýv
ajúce z novely zákona o sociálnom
poistení.

d)

Servisná zmluva na zabezpečenie
podpory riešení dodávaných v rámci
projekut KIS SP

e)

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo na
Riešenie bezpečnostných incidentov
a havarijných situácii, podpora, servis
a aktualizácia bezpečnostných opatrení
IS SP
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3.

Názov zmluvy

Dodávateľ

b)

Datalan a.s.

Rámcová dohoda na dodávku, rozvoz
a inštaláciu zariadení výpočtovej techniky,
dodávku licenčného softvérového vybavenia
a poskytovanie špecializovaných služieb pre
informačno – komunikačné technológie zo dňa
14.8.2008

a inštaláciu zariadení výpočtovej techniky, dodávku
licenčného softvérového vybavenia a poskytovanie
špecializovaných služieb pre informačno –
komunikačné technológie

Zabezpečemie výpočtovej techniky
na základe aktuálnych potrieb do
vyčerpania predpokladanej
hodnotyalebo do ukončenia
Rámcovej dohody

Dodatok č. 15 k zmluve o dielo č. 99/4 na
realizáciu projektu Internet

Hewlet-Packard Slovakia,
s.r.o.

Zmluva o dielo č. 99/4 na realizáciu projektu
Internet uzatvorená dňa 20.10.1998

Zabezpečenie pripojenia k sieti
Internet pre rok 2009

Datalan a.s.

Rámcová dohoda na dodávku tonerov,
atramentových náplní, farbiacich pások,
developerov, tlačových hláv, transportných
pásov a optických valcov do kancelárskej
a výpočtovej techniky vrátane súvisiacich služieb
pre ústredie a pobočky Sociálnej poisťovne zo
dňa 10.12.2007

Zabezpečenie tonerov v súlade s
Rámcovou dohodou kúpnymi
zmluvami formou písomných
objednávok pre ústredie a pobočky
SP, na základe aktuálnych potrieb do
vyčerpania predpokladanej hodnoty
alebo do ukončenia Rámcovej
dohody

Kúpna zmluva č. 2 na dodávku tonerov,
c)

4.

a)

Poznámka

Zmluvné vzťahy pre zabezpečenie technologických dodávok a služieb v roku 2009
Kúpna zmluva č. 1 na dodávku, rozvoz

a)

Východiskový podklad

atramentových náplní, farbiacich pások,
developerov, tlačových hláv, transportných pásov
a optických valcov do kancelárskej a výpočtovej
techniky vrátane súvisiacich služieb pre ústredie
a pobočky Sociálnej poisťovne

Zmluvné vzťahy v rámci dopracovania prebiehajúcich projektov IS SP
Dodatok č. 1 k Verejnej realizačnej
zmluve č. 9

CSC Computer Sciences,
spol. s r.o.

Verejná realizačná zmluva o dielo č. 9
uzatvorená dňa 16. 7. 2008.
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Dokončenie diela definovaného
v predmete realizačnej zmluvy na
základe schváleného analytického
dokumentu - Návrh systému
finančného riadenia – 2. etapa
dodávky a implementácie – funkčná
a technická špecifikácia

