Cenník služieb
Archimetes, s.r.o.
Version 2020-04-01

Článok 1 - Spoločné ustanovenia
1. Tento Cenník služieb obsahuje prehľad platených Plánov.
2. Ceny uvedené v Cenníku sú uvedené bez DPH, pričom k týmto bude účtovaná DPH vo výške
podľa predpisov platných v čase dodania zdaniteľného plnenia.
3. Zmluvné strany berú na vedomie, že Podpora pre všetky Plány je poskytovaná počas
pracovných dní a prostredníctvom e-mailu info@archimetes.com bezodplatne alebo inou
formou ak ju daný plán uvádza a za podmienok v ňom uvedených.
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Článok 2 - Špecifikácia Plánov
I. Plán STANDARD
Špecifikácia:
Plán je určený komerčným subjektom, advokátskym kanceláriám a orgánom verejnej moci, ktoré
pri výkone svojich právomocí a poskytovaní služieb potrebujú podpisovať dokumenty vo väčšom
množstve, alebo vykonávať zaručené konverzie a majú jednu Konkrétnu osobu.
Funkcie softvéru:
• prístup pre jednu Konkrétnu osobu
• elektronický podpis
• overenie elektronického podpisu
• overenie certifikátu na QSCD zariadení
• elektronický podpis s kvalifikovanou časovou pečiatkou
• zaručená konverzia oboma smermi (podľa 331/2018 Z. z.)
• prehľady vykonaných úkonov za organizáciu
Cena:
• Cena Služby: 9 EUR mesačne.
• Cena kvalifikovanej časovej pečiatky: 0,15 EUR / kus
Fakturačné obdobie: jeden kalendárny mesiac.
Fakturácia: Faktúru je Archimetes oprávnený vystaviť do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom boli Služby poskytované. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade použitia
kvalifikovaných časových pečiatok, bude Archimetes účtovať ich reálnu spotrebu.

II. Plán PREMIUM
Špecifikácia:
Plán je určený komerčným subjektom, advokátskym kanceláriám a orgánom verejnej moci, ktoré
pri výkone svojich právomocí a poskytovaní služieb potrebujú podpisovať dokumenty vo väčšom
množstve alebo vykonávať zaručené konverzie a majú viac ako jednu Konkrétnu osobu.
Funkcie softvéru:
• prístup pre tri a viac Konkrétne osoby
• elektronický podpis
• overenie elektronického podpisu
• overenie certifikátu na QSCD zariadení
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• elektronický podpis s kvalifikovanou časovou pečiatkou
• možnosť definovať vlastný zdroj časových pečiatok (Softvér vie pracovať s poskytovateľom
štandardných časových pečiatok, ak tento poskytuje meno a heslo pre prístup k časovým
pečiatkam)
• zaručená konverzia oboma smermi (podľa 331/2018 Z. z.)
• vytváranie doložiek o autorizácii (podľa 85/2018 Z. z.)
• prehľady vykonaných úkonov za organizáciu
Cena:
• Cena Služby: 15 EUR mesačne (pre členov Slovenskej advokátskej komory poskytujeme zľavu
20% z ceny plánu)
• Cena kvalifikovanej časovej pečiatky: 0,14 EUR / kus
• Cena za každú ďalšiu Konkrétnu osobu (t.j. používateľa): 5 EUR / osoba / mesiac
Fakturačné obdobie: jeden kalendárny mesiac.
Fakturácia: Faktúru je Archimetes oprávnený vystaviť do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po
mesiaci, v ktorom boli Služby poskytované. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade použitia
kvalifikovaných časových pečiatok, bude Archimetes účtovať ich reálnu spotrebu. Plán umožňuje
Používateľovi využívať aj vlastný zdroj časových pečiatok. V takomto prípade neúčtuje Archimetes
Používateľovi za použitie takejto časovej pečiatky žiaden poplatok.

III. Plány ŠEVT
Špecifikácia: Plány ŠEVT sú určené školám využívajúcim program eSkola & eTlaciva, ktoré pri
výkone svojich právomocí potrebujú elektronicky podpísať rozhodnutia alebo iné dokumenty a
vytvárať doložky o autorizácii.
Funkcie softvéru:
• prístup pre Konkrétnu osobu:
◦ pre plány ŠEVT-50, ŠEVT-150 a ŠEVT-300 - prístup pre jednu Konkrétnu osobu
◦ pre plány ŠEVT-500, ŠEVT-500+ - prístup pre dve Konkrétne osoby
• elektronický podpis
• overenie elektronického podpisu
• overenie certifikátu na QSCD zariadení
• elektronický podpis s kvalifikovanou časovou pečiatkou
• možnosť definovať vlastný zdroj časových pečiatok (Softvér vie pracovať s poskytovateľom
štandardných časových pečiatok, ak tento poskytuje meno a heslo pre prístup k časovým
pečiatkam. Softvér vie pracovať aj s časovými pečiatkami, ktoré poskytuje NASES školám
zdarma.)
• zaručená konverzia oboma smermi (podľa 331/2018 Z. z.)
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• vytváranie doložiek o autorizácii (podľa 85/2018 Z. z.), hromadná tvorba a tlač doložiek
• prehľady vykonaných úkonov za organizáciu
• API pre napojenie na program eSkola & eTlaciva
• pridávanie ďalších podpisov k podpísaným dokumentom
Cena:
• Cena Služby: cena je závislá od počtu žiakov, ktorí navštevujú danú školu.
◦ ŠEVT-50 - pre školy s počtom žiakov 50 a menej - 60 EUR ročne
◦ ŠEVT-150 - pre školy s počtom žiakov 51 až 150 - 80 EUR ročne
◦ ŠEVT-300 - pre školy s počtom žiakov 151 až 300 - 90 EUR ročne
◦ ŠEVT-500 - pre školy s počtom žiakov 301 až 500 - 110 EUR ročne
◦ ŠEVT-500+ - pre školy s viac ako 500 žiakmi - 140 EUR ročne
• Cena kvalifikovanej časovej pečiatky: 0,09 EUR / kus
• Cena telefonickej Podpory:
◦ pre plány ŠEVT-50, ŠEVT-150, ŠEVT-300 - 30 EUR ročne
◦ pre plány ŠEVT-500, ŠEVT-500+ - 60 EUR ročne
Fakturačné obdobie: jeden rok
Fakturácia: Faktúru je Archimetes oprávnený vystaviť do 10. dňa odo dňa uzatvorenia Zmluvy.
Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade použitia
kvalifikovaných časových pečiatok, bude Archimetes účtovať ich reálnu spotrebu polročne. Plán
umožňuje Používateľovi využívať aj vlastný zdroj časových pečiatok. V takomto prípade neúčtuje
Archimetes Používateľovi za použitie takejto časovej pečiatky žiaden poplatok.
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Článok 3 - Iné položky
Zmluvné strany sa dohodli, že výška poplatkov špecifikovaných v článku 3 Zmluvných podmienkok
je:
• za vystavenie a zaslanie Druhej upomienky - 2 EUR
• za Obnovenie služieb - 5 EUR
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