Zmluva o správe
Informačných a komunikačných technológií
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka
o dodávke servisných prác,
Číslo zmluvy

32017
I.

1.1

Objednávateľ:

Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
1.2

Zhotoviteľ:

Štatutárny orgán
IČO:
ičDPH
Bankové spojenie:

2.1
2.2
2.3

ZMLUVNÉ STRANY

Obec Hrubý Šúr
Hrubý Šúr č. 205
903 01 Hrubý Šúr
Ing. Ladislav Gujber, starosta obce.
00305987
2021006658
6602497007/1111
WABEZ s.r.o.
Vodná 20, 903 01 Senec, prev: Turecká 3B
T:02 - 4592 4183
Ing. Valter Bezúr
31104525
SK2020362916
Tatra banka
2621000336/1100

II.
PREDMET PLNENIA
Predmetom tejto zmluvy je výkon servisných prác na 17 počítačoch.
Zhotoviteľ vykoná servisné práce podľa požiadaviek objednávateľa na základe konkrétnych objednávok
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať profylaktické práce na zariadeniach týkajúcich sa predmetu zmluvy bez ohľadu na to,
či bola hlásená porucha. Profilaktika zahŕňa priebežnú aktualizáciu OS a nepretržitý monitoring vzdialenou správou
ktorá zahŕňa













Čistenie disku od dočasných súborov
Defragmentácia disku
Kontrola činnosti antivírového programu
Kontrola zálohovania
Kontrola prítomnosti kritických udalostí v Event Logu
Kontrola obsadeného miesta na všetkých pevných diskoch
Kontrola na výskyt narušenia bezpečnosti v Bezpečnostnom Logu
Kontrola fyzického stavu diskového subsystému
Kontrola stavu služieb systému Windows
Kontrola aktualizácii Windows a inštalácia chýbajúcich aktualizácii
Monitorovanie vyťaženia procesora, pamätí a disku.

2.4

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.1

III.
ČAS PLNENIA
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná servisný zásah do 48 hodín od nahlásenia poruchy

4.1
4.2
4.3

IV.
CENA
Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách .
Cena za zhotovenie diela podľa čl. II činí 100,-EUR bez DPH mesačne paušál bez materiálu.
Cena za zhotovenie diela platí od 01.12.2017.

4.5

5.1
5.2

5.3

5.4

6.1

6.2
6.3
6.4

7.1
7.2

7.3
7.4
7.5
7.6
7.7

V cene za zhotovenie diela nie sú obsiahnuté náklady na výmenu dielov VT poprípade dodávku nových prostriedkov
VT.
V.
PLATOBNÉ PODMIENKY
Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi
vždy k 15. dňu v mesiaci
Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje:
– obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo,
– číslo zmluvy,
– číslo faktúry,
– označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
– fakturovanú sumu,
– rozpis fakturovaných čiastok,
– označenie diela
– pečiatka a podpis oprávnenej osoby.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju
zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť
doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
Lehota splatnosti faktúr je 14 dní od doručenia.
VI.
OSTATNÉ USTANOVENIA
Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným
partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely,
ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať
všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl. III tejto zmluvy. Ak objednávateľ o to
požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do živnostenského oprávnenia.
Podstatným porušením zmluvy je prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. IV o viac ako 3 dni.
VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi. Lehota pre prijatie návrhu
zmluvy sa stanovuje na 15 dní od doručenia. Do doby uzavretia zmluvy môže jej návrh objednávateľ odvolať.
Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane.
Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný
oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú
riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu.
K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne.
Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. Vypovedať zmluvu je možné písomnou formou a výpoveď zmluvy platí od
nasledujúceho mesiaca po doručení.

V Hrubom Šúri dňa 29.11.2017

V Senci dňa 30.11.2017

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Ing. Walter Bezúr

Ing. Ladislav Gujber

