ZMLUVA
o poskytovaní

servisných a konzultačných

služieb na výpočtovej

technike

ČI.l
Zmluvné strany
Objednávatel'
názov: Obec Pitelová
sídlo: Pitelová 79, 966 11 Trnavá Hora
štatutárny orgán: Martina Záhorcová, starostka
IČO: OO 320 919 DIČ: 2020529742
IČ DPH: neplátca DPH
bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a. s. Bratislava
IBAN: SK420200 0000 0000 05821422
Poskytovatel'
obchodné meno: Infosystémy, spol. s r.o.
sídlo: Ul. Československej armády 270/70, 967 01 Kremnica
zápis v Obchodnom registri: Okresný súd BanskáBystrica,
oddiel Sro, vložka číslo 10758/B
štatutárny orgán: Mgr. Jozef Donoval, konateľ
IČO: 36640859
DIČ : 2022055068
IČ DPH:SK2022055068
bankové spojenie: Poštová banka a.s. Bratislava
IBAN: SK39 65000000000020564719
ČI.2.
Predmet plnenia
2.1 Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto
zmluve bude pre objednávateľa vykonávať nasledovné činnosti:
a) pravidelnú údržbu a diagnostiku zariadení - výpočtová technika
b) inštalácia novej softwarovej konfigurácie zariadení,
c) konzultačné a poradenské služby pre zamestnancov
d) odstraňovanie porúch na zariadeniach objednávateľa.
2.2 Špecifikáciajednotlivých činností:
a)
Inštaláciu nových alebo upravených softwarových verzií bude poskytovateľ vykonávať podľa
potreby a aktuálnosti v súčinnosti s dodávateľom softwaru. Všetky úkony budú evidované a bude
o nich informovaný poverený zamestnanec objednávateľa. Konzultačné a poradenské služby bude
poskytovateľ vykonávať podľa dohody s jednotlivými zamestnancami priamo pri pracovnej činnosti
s počítačom.
b) Odstraňovanie porúch (softwarových, hardwarových) sa zaväzuje poskytovatel' odstraňovať
priebežne v pracovných dňoch.

Čl.3
Miesto a čas plnenia
3.1 Miesto plnenia je Obecný úrad v Pite/ovej, Pite/ová 79, 96611 Tmavá Hora, kde sa nachádzajú
počítače objednávateľa.

3.2 Čas plnenia servisných služieb je dohodnutý

v rozsahu 4 hodiny mesačne.

ČI.4
Cena a platobné podmienky
4.1 Cena za služby podľa tejto zmluvy bola stanovená dohodou
v znení neskorších predpisov

podľa zákona č. 18/1996 o cenách

v celkovej výške
60,· € mesačne

slovom: šesťdesiat Eur mesačne

4.2 Cena dohodnutá v ods. 1 tohoto článku je uvedená vrátane DPH.
4.3 Poskytovateľ bude cenu za služby fakturovať mesačne s tým, že faktúru doručí objednávatel'ovi
do 5 dňa nasledujúceho mesiaca. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu.
4.4 Faktúraje splatná v lehote do 14 dní od doručenia na účet poskytovateľa :
Poštová banka a.s. Bratislava IBAN: SK39 65000000000020564719
ČI. 5
Spolupôsobenie a podklady objednávatel'a
5.1 Objednávateľ sa zaväzuje dať k dispozícii poskytovatel'ovi pri výkone činností uvedených v tejto
zmluve všetky podklady potrebné pre úplné a dôkladné plnenie všetkých činností. Servisné práce
budú vykonávané výlučne počas pracovného času. Vo výnimočných prípadoch je možné dohodnúť
túto činnosť so starostkou obce v mimopracovnom čase.
5.2 Ďalšie štandardné alebo neštandardné zariadenia, software nie je možné pripájať k zariadeniam
objednávateľa. Takéto pripojenie je potrebné konzultovať s objednávateľom.

ČI.6
Povinnosti poskvtovateľa
6.1 Poskytovatel' je povinný vykonávať práce v rozsahu podľa čl. 2 a v čase podľa č1.3.
6.2 Poskytovatel' bude objednávateľa včas informovať o okolnostiach, ktoré môžu v konkrétnych
podmienkach spôsobovať neplnohodnotný výkon, opotrebenie zariadení alebo škodu na
zariadení.
6.3 Poskytovateľ sa zaväzuje, že informácie a poznatky, ktoré získa pri poskytovaní služieb podľa tejto
zmluvy nebude bez súhlasu objednávateľa používať na iné účely.
6.4 Poskytovatel' sa zaväzuje, že informácie a poznatky, ktoré získa pri poskytovaní služieb podľa tejto
zmluvy nebude bez súhlasu objednávateľa používať na iné účely.

ČI.7
Doba platnosti zmluvy
7.1 Táto zmluva je uzavretá na dobu neurčitú.
7.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom 1.6.2019.
7.3 Táto zmluva nahrádza všetky doposial' platné zmluvy medzi objednávatel'om a dodávateľom.

ČI.8
8.1 Platnosť tejto zmluvy môže byť ukončená výpoveďou jednej alebo druhej strany.

8.2 Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej strane.
8.3 Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť odo dňa doručenia výpovede.
Č1.9.
Záverečné ustanovenia
9.1 Ak po uzavretí zmluvy dôjde k podstatnej zmene východiskových podkladov rozhodujúcich
pre obsah zmluvy zaväzujú sa objednávateľ a poskytovateľ, že ich zapracujú do tejto zmluvy.
9.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomnými dodatkami na základe dohody
objednávateľa a poskytovateľa
9.3 Na právne vzťahy, ktoré neupravuje táto zmluva sa primerane použijú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka.
9.4 Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch s určením 1 vyhotovenia pre objednávateľa
a 1 vyhotovenia pre poskytovateľa.

Dňa: 20.05.2019
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