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Článok 1 - Spoločné ustanovenia
1. Tento Cenník obsahuje prehľad rozsahu Služieb (Plány) poskytovaných Archimetes.
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. V rámci vybraných Plánov Archimetes poskytuje Používateľovi v danom Pláne stanovené
množstvo kvalifikovaných časových pečiatok, ktorých cena je zahrnutá v cene Plánu (ďalej len
"Voľné časové pečiatky").
4. Používateľ berie na vedomie a súhlasí, že časové pečiatky spotrebované nad rámec Voľných
časových pečiatok budú spoplatnené sumou 0,15 EUR za každú spotrebovanú pečiatku nad
rámec Voľných časových pečiatok, pričom takto spotrebované časové pečiatky je Archimetes
oprávnený fakturovať samostatne, najmä raz za 12 mesiacov, v prípade ukončenia Zmluvy
alebo v prípade, ak bude počet spotrebovaných časových pečiatok nad rámec Voľných časových
pečiatok vyšší ako 5 000 ks.
5. Používateľ sa zaväzuje zabezpečiť, že Voľné časové pečiatky bude využívať Konkrétna osoba
hospodárne s ohľadom na charakter podpisovaného dokumentu a účel jeho použitia a výlučne
prostredníctvom Softvéru, a to len pri podpise dokumentov priamo súvisiacich s predmetom
jeho činnosti alebo s výkonom jeho právomocí vyplývajúcich mu najmä zo všeobecne
záväzných právnych predpisov.
6. Voľné časové pečiatky využité inak ako je uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku budú
spoplatnené vo výške 0,15 EUR za každú časovú pečiatku, a to bez ohľadu na skutočnosť, že boli
ako Voľné časové pečiatky zahrnuté do ceny Plánu.
7. V rámci vybraných Plánov Archimetes umožňuje Používateľovi využívať vlastný zdroj časových
pečiatok za predpokladu, že ide o štandardný zdroj časových pečiatok, ktorý umožňuje
odoberať časové pečiatky bez dodatočného prihlásenia alebo s prihlásením pomocou mena a
hesla. V takomto prípade neúčtuje Archimetes Používateľovi za použitie takejto vlastnej časovej
pečiatky žiaden poplatok.
8. Zmluvné strany berú na vedomie, že Podpora pre všetky Plány je poskytovaná počas
pracovných dní a prostredníctvom e-mailu: info@archimetes.com, bezodplatne alebo aj inou
formou, ak ju daný Plán uvádza a za podmienok v ňom uvedených.
9. Zmluvné strany berú na vedomie, že Archimetes poskytuje Služby v rozsahu Plán STANDARD do
31.12.2020, pričom po tomto dátume bude:
◦ Používateľovi, ktorý je advokát (bez ohľadu na formu akou advokáciu vykonáva),
poskytovaná Služba v rozsahu a za podmienok pre Plán ADVOKÁT S s fakturačným obdobím
3 mesiace,
◦ Používateľovi, ktorý nie je advokát, poskytovaná Služba v rozsahu a za podmienok pre Plán
BIZNIS S s fakturačným obdobím 3 mesiace,
Používateľ

výslovne

súhlasí

so

zmenou

rozsahu

poskytovaných

Služieb

podľa

predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku.
10. Zmluvné strany berú na vedomie, že Archimetes poskytuje Služby v rozsahu Plán PREMIUM do
31.12.2020, pričom po tomto dátume bude:
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◦ Používateľovi, ktorý je advokát (bez ohľadu na formu akou advokáciu vykonáva),
poskytovaná Služba v rozsahu a za podmienok pre Plán ADVOKÁT PREMIUM s fakturačným
obdobím 3 mesiace,
◦ Používateľovi, ktorý je škola, poskytovaná Služba v rozsahu a za podmienok pre Plán ŠKOLA
500,
◦ Používateľovi, ktorý je obcou, poskytovaná Služba v rozsahu a za podmienok pre konkrétny
plán OBEC v závislosti od počtu obyvateľov alebo podľa individuálnej dohody,
◦ Používateľovi, ktorý nie je Používateľom podľa predchádzajúcich odsekov tohto bodu,
poskytovaná Služba v rozsahu a za podmienok pre Plán BIZNIS M s fakturačným obdobím 3
mesiace.
Používateľ

výslovne

súhlasí

so

zmenou

rozsahu

poskytovaných

Služieb

podľa

predchádzajúcej vety tohto bodu tohto článku.
11. Zmluvné strany berú na vedomie, že Archimetes poskytuje Služby v rozsahu Plán ŠEVT do
31.12.2020, pričom po tomto dátume bude Používateľovi poskytovaná Služba v rozsahu a za
podmienok pre konkrétny plán ŠKOLA v závislosti od počtu žiakov.
Používateľ výslovne súhlasí so zmenou rozsahu poskytovaných Služieb podľa predchádzajúcej
vety tohto bodu tohto článku.
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Článok 2 - Špecifikácia Plánov
Plán BIZNIS
Špecifikácia
Plán je určený komerčným subjektom (podnikateľom), ktoré pri poskytovaní svojich služieb
potrebujú podpisovať dokumenty vo väčšom množstve alebo overovať podpisy od iných subjektov.
Plán je rozdelený podľa počtu používateľov a časových pečiatok.
Funkcie Softvéru a iné položky obsiahnuté v Pláne
• prístup pre jednu alebo viac Konkrétnych osôb v závislosti od objednaného Plánu:
◦ BIZNIS S - 1 osoba
◦ BIZNIS M - 3 osoby
• elektronický podpis s možnosťou pripojenia kvalifikovanej časovej pečiatky
• Voľné časové pečiatky v závislosti od objednaného Plánu:
◦ BIZNIS S - 10 ks/mesiac
◦ BIZNIS M - 50 ks/mesiac
• overenie elektronického podpisu
• overenie certifikátu na QSCD zariadení
• prehľady vykonaných úkonov za organizáciu
Cena
• BIZNIS S - 9 EUR/mesiac
• BIZNIS M - 14 EUR/mesiac
Fakturačné obdobie a fakturácia
Používateľ uhrádza Cenu za poskytovanie Služieb vopred na dané fakturačné obdobie. Archimetes
je oprávnený vystaviť prvú faktúru za poskytnutie Služieb na celé zvolené fakturačné obdobie do
10. dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy a každú ďalšiu faktúru pred začiatkom nasledujúceho
fakturačného obdobia. Splatnosť faktúry je 10 dní odo dňa jej vystavenia. Používateľ si môže zvoliť
fakturačné obdobie 3, 6 alebo 12 mesiacov.
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Plán ADVOKÁT
Špecifikácia
Plán je určený advokátom (bez ohľadu na formu akou advokáciu vykonávajú), ktorí pri výkone
svojich právomocí a poskytovaní právnych služieb potrebujú podpisovať dokumenty vo väčšom
množstve alebo vykonávať zaručené konverzie.
Plán je rozdelený podľa počtu používateľov a časových pečiatok.
Funkcie Softvéru a iné položky obsiahnuté v Pláne
• prístup pre jednu alebo viac Konkrétnych osôb v závislosti od objednaného Plánu:
◦ ADVOKÁT S - 1 osoba
◦ ADVOKÁT M - 3 osoby
◦ ADVOKÁT PREMIUM - 3 osoby
◦ ADVOKÁT L - 5 osôb
• elektronický podpis s možnosťou pripojenia kvalifikovanej časovej pečiatky
• Voľné časové pečiatky v závislosti od objednaného Plánu:
◦ ADVOKÁT S - 10 ks/mesiac
◦ ADVOKÁT M - 50 ks/mesiac
◦ ADVOKÁT PREMIUM - 0 ks/mesiac (je možné využívať vlastný zdroj časových pečiatok)
◦ ADVOKÁT L - neobmedzený počet
• overenie elektronického podpisu
• overenie certifikátu na QSCD zariadení
• zaručená konverzia oboma smermi (podľa zákona č. 331/2018 Z. z.)
• prehľady vykonaných úkonov za organizáciu
Cena
• ADVOKÁT S - 10 EUR/mesiac
• ADVOKÁT M - 15 EUR/mesiac
• ADVOKÁT PREMIUM - 15 EUR/mesiac
• ADVOKÁT L - 25 EUR/mesiac
Fakturačné obdobie a fakturácia
Používateľ uhrádza Cenu za poskytovanie Služieb vopred na dané fakturačné obdobie. Archimetes
je oprávnený vystaviť prvú faktúru za poskytnutie Služieb na celé zvolené fakturačné obdobie do
10. dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy a každú ďalšiu faktúru pred začiatkom nasledujúceho
fakturačného obdobia. Splatnosť faktúry je 10 dní odo dňa jej vystavenia. Používateľ si môže zvoliť
fakturačné obdobie 3, 6 alebo 12 mesiacov.
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Plán ŠKOLA
Špecifikácia
Plán ŠKOLA je určený školám, ktoré pri výkone svojich právomocí potrebujú elektronicky podpísať
rozhodnutia alebo iné dokumenty a vytvárať doložky o autorizácii.
Plán je rozdelený podľa počtu žiakov navštevujúcich danú školu:
• ŠKOLA 50 - pre školy s počtom žiakov 50 a menej
• ŠKOLA 150 - pre školy s počtom žiakov 51 až 150
• ŠKOLA 300 - pre školy s počtom žiakov 151 až 300
• ŠKOLA 500 - pre školy s počtom žiakov 301 až 500
• ŠKOLA 500+ - pre školy s viac ako 500 žiakmi
Plány s prívlastkom EXTRA obsahujú navyše neobmedzené množstvo časových pečiatok, v tomto
prípade je cena Plánu uvedená samostatne.
Funkcie Softvéru a iné položky obsiahnuté v Pláne
• prístup pre jednu alebo viac Konkrétnych osôb v závislosti od objednaného Plánu:
◦ ŠKOLA 50, ŠKOLA 150 - 1 osoba
◦ ŠKOLA 300, ŠKOLA 500 - 2 osoby
◦ ŠKOLA 500+ - 3 osoby
• elektronický podpis s možnosťou pripojenia kvalifikovanej časovej pečiatky
• neobmedzený počet Voľných časových pečiatok pre plány s označením EXTRA. Pre plány bez
tohto označenia nie sú poskytované Voľné časové pečiatky, je však možné využívať vlastný zdroj
časových pečiatok. Odporúčame v tomto prípade využiť časové pečiatky, ktoré poskytuje NASES
za osobitých podmienok školám zdarma.
• overenie elektronického podpisu
• overenie certifikátu na QSCD zariadení
• zaručená konverzia oboma smermi (podľa zákona č. 331/2018 Z. z.)
• vytváranie doložiek o autorizácii (podľa zákona č. 85/2018 Z. z.), hromadná tvorba a tlač
doložiek
• prehľady vykonaných úkonov za organizáciu
• prepojenie s programom eSkola & eTlaciva
Cena
• ŠKOLA 50 - 90 EUR/12 mesiacov
• ŠKOLA 50 EXTRA - 95 EUR/12 mesiacov
• ŠKOLA 150 - 110 EUR/12 mesiacov
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• ŠKOLA 150 EXTRA - 118 EUR/12 mesiacov
• ŠKOLA 300 - 120 EUR/12 mesiacov
• ŠKOLA 300 EXTRA - 135 EUR/12 mesiacov
• ŠKOLA 500 - 170 EUR/12 mesiacov
• ŠKOLA 500 EXTRA - 190 EUR/12 mesiacov
• ŠKOLA 500+ - 200 EUR/12 mesiacov
• ŠKOLA 500+ EXTRA - 225 EUR/12 mesiacov
V cene je zahrnutá aj telefonická podpora a podpora formou vzdialeného pripojenia.
Fakturačné obdobie a fakturácia
Používateľ uhrádza Cenu za poskytovanie Služieb vopred na dané fakturačné obdobie. Archimetes
je oprávnený vystaviť prvú faktúru za poskytnutie Služieb na celé zvolené fakturačné obdobie do
10. dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy a každú ďalšiu faktúru pred začiatkom nasledujúceho
fakturačného obdobia. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. Fakturačné obdobie je 12
mesiacov.
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Plán OBEC
Špecifikácia
Plán OBEC je určený obciam a mestám, ktoré pri výkone svojich právomocí potrebujú elektronicky
podpísať rozhodnutia alebo iné dokumenty a vytvárať doložky o autorizácii.
Plán je rozdelený podľa počtu obyvateľov danej obce:
• OBEC 1000 - pre obce s počtom obyvateľov 1000 a menej
• OBEC 3000 - pre obce s počtom obyvateľov 1001 až 3000
• OBEC 5000 - pre obce s počtom obyvateľov 3001 až 5000
Plány s prívlastkom EXTRA obsahujú navyše neobmedzené množstvo časových pečiatok, v tomto
prípade je cena Plánu uvedená samostatne.
Pre obec s počtom obyvateľov nad 5000 je poskytovaný plán podľa individuálnych požiadaviek a
dohody. Za týmto účelom nás môžete kontaktovať na info@archimetes.com.
Funkcie Softvéru a iné položky obsiahnuté v Pláne
• prístup pre jednu alebo viac Konkrétnych osôb v závislosti od objednaného Plánu:
◦ OBEC 1000 - 1 osoba
◦ OBEC 3000 - 2 osoby
◦ OBEC 5000 - 3 osoby
• elektronický podpis s možnosťou pripojenia kvalifikovanej časovej pečiatky
• neobmedzený počet voľných časových pečiatok pre plány s označením EXTRA. Pre plány bez
tohto označenia nie sú poskytované Voľné časové pečiatky, je však možné využívať vlastný zdroj
časových pečiatok. Odporúčame v tomto prípade využiť časové pečiatky, ktoré poskytuje NASES
za osobitých podmienok obciam zdarma.
• overenie elektronického podpisu
• overenie certifikátu na QSCD zariadení
• zaručená konverzia oboma smermi (podľa zákona č. 331/2018 Z. z.)
• vytváranie doložiek o autorizácii (podľa zákona č. 85/2018 Z. z.), hromadná tvorba a tlač
doložiek
• prehľady vykonaných úkonov za organizáciu
Cena
• OBEC 1000 - 180 EUR/12 mesiacov
• OBEC 1000 EXTRA - 189 EUR/12 mesiacov
• OBEC 3000 - 200 EUR/12 mesiacov
• OBEC 3000 EXTRA - 219 EUR/12 mesiacov
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• OBEC 5000 - 230 EUR/12 mesiacov
• OBEC 5000 EXTRA - 259 EUR/12 mesiacov
Fakturačné obdobie a fakturácia
Používateľ uhrádza Cenu za poskytovanie Služieb vopred na dané fakturačné obdobie. Archimetes
je oprávnený vystaviť prvú faktúru za poskytnutie Služieb na celé zvolené fakturačné obdobie do
10. dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy a každú ďalšiu faktúru pred začiatkom nasledujúceho
fakturačného obdobia. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. Fakturačné obdobie je 12
mesiacov.
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Článok 3 - Iné položky
Počet Konkrétnych osôb (používateľov) uvedených v jednotlivých Plánoch je možné navýšiť. V
takomto prípade bude Archimetes účtovať Používateľovi poplatok 5 EUR/mesiac za každú pridanú
Konkrétnu osobu nad rámec uvedený v danom Pláne s čím Používateľ súhlasí.
Zmluvné strany sa dohodli, že cena Podpory poskytovanej telefonicky, formou vzdialeného
pripojenia alebo na mieste u Používateľa, ak daný Plán takúto formu podpory neuvádza, je:
• telefonická podpora, alebo podpora formou vzdialeného pripojenia - 40 EUR/hodina (fakturuje
sa každá začatá polhodina)
• podpora na mieste (u Používateľa) - 45 EUR/hodina (fakturuje sa každá začatá polhodina) +
paušálne výdavky za výjazd dohodou
Zmluvné strany sa dohodli, že výška poplatkov špecifikovaných v článku 3 Zmluvných podmienok
je:
• za vystavenie a zaslanie Druhej upomienky - 2 EUR
• za Obnovenie služieb - 5 EUR
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