ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
č. 002/2013
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej
len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami

Juraj Gabauer - EGRES
so sídlom na Bodvianska 17,821 07, Bratislava, IČO: 47088371, DIČ: 1085532184
č. účtu:
v zastúpení:

Juraj Gabauer

ďalej len „dodávateľ“

a

Dom Tretieho Veku
so sídlom na Polereckého 2, 851 04, Bratislava, IČO: 30842344
č. účtu:
v zastúpení:

Mgr. Daniela Palúchová, MPH - Riaditeľka

ďalej len „objednávateľ“.
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Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení:

1.

DOBA PLNENIA

Doba plnenia tejto zmluvy začína momentom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a zmluvnými
stranami sa určuje na dobu neurčitú.

2.

CENA A PREDMET PLNENIA

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť servis výpočtovej techniky a príslušenstva (ďalej len
plnenia“) a zároveň sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť cenu za dodané služby.

„predmet

Servis PC predstavuje servisné služby na výpočtovú techniku, počítačovú sieť a servery, vrátane
periférnych zariadení.
Paušálny poplatok predstavuje základný mesačný poplatok za poskytované služby.
Práce nad rámec paušálneho poplatku predstavujú servis PC nad nižšie uvedený dohodnutý rozsah
prác v danom mesiaci.
Servisné práce mimo pracovnú dobu predstavujú práce vykonávané mimo bežnú pracovnú dobu (popia 9:00-16:00) na základe požiadavky klienta.
Cena a predmet plnenia sú dojednané dohodou zmluvných strán a sú špecifikované nasledovne:

Služba

1.

Servis PC/ Paušálny poplatok

2.

Servis PC/ nad rámec paušálneho
poplatku

3.

Servis PC/ nad rámec paušálneho
poplatku

Popis služby

Cena (EUR)

3 hod. servisnej práce,
2x výjazd ku klientovi

132 EUR

bežné servisné práce

správa serverov
a sieťových zariadení

4.

Servis PC/ nad rámec paušálneho
poplatku

výjazd ku klientovi

5.

Servisné práce mimo pracovnú dobu(po-pia 9:00- 16:00)

27 EUR/hod

54 EUR/hod

10 EUR

Príplatok k bežným
cenám +100%
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3.

FAKTURÁCIA

Dohodnuté fakturačné obdobie je jeden kalendárny mesiac. Faktúra bude vystavovaná za
predchádzajúce obdobie, so splatnosťou 7 dní.
4.

POVINNOSTI A PRÁVA DODÁVATEĽA

Dodávateľ je povinný pre objednávateľa zabezpečiť nasledujúce:
Odstrániť v najkratšom možnom čase poruchy, ktoré vzniknú na zariadeniach dodaných
vykonávateľom, ako aj na zariadeniach iných dodávateľov pokiaľ si to objednávajúci bude želať /
záručné podmienky /. Odozva na vyžiadaný servisný zásah bude do 24 hodín pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodnú inak od oznámenia poruchy.
Dodávateľ nenesie zodpovednosť za škody zo strát zisku v podnikaní, ktoré vznikli za
nefungovania predmetných zariadení, resp. systému.

5.

dobu

UKONČENIE ZMLUVY

Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy. Jednomesačná výpovedná lehota začína objednávateľovi
plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po dni doručenia písomného odstúpenia od zmluvy
dodávateľovi. Zmluvné strany sú v prípade odstúpenia zmluvy povinné uhradiť účelne vynaložené
finančné náklady, ktoré im vznikli v súvislosti s plnením zmluvy v lehote do 15 dní od odstúpenia od
zmluvy. Nárok na náhradu škody tým nezaniká.

6.

POSTÚPENIE

Bez predchádzajúceho písomného súhlasu dodávateľa nie je objednávateľ oprávnený túto zmluvu
postúpiť alebo výkonom uvedených služieb poveriť iného dodávateľa.

7.

OCHRANA A UCHOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dodávateľ bude dodržiavať všetky platné zákony a predpisy o ochrane osobných údajov, zavedie
a bude zachovávať primerané technické, personálne a organizačné opatrenia a iné ochranné postupy
v súvislosti s osobnými údajmi.

8.

DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ

Dodávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť a zabezpečiť zachovávanie mlčanlivosti. Dodávateľ
nesmie dôverné informácie použiť, reprodukovať ani sprístupniť tretej osobe okrem prípadov, keď je to
nevyhnutné na poskytovanie služieb, alebo ak to schválil objednávateľ.

9.

ODDELITEĽNOSŤ USTANOVENÍ

V prípade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bude neplatné, neovplyvní to platnosť ostatných
ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie za
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účelom nahradenia takéhoto neplatného ustanovenia novým platným ustanovením, ktoré bude mať čo
najbližší právny význam a účinok ako ustanovenia, ktoré majú byť nahradené.

10.

ROZHODUJÚCE PRÁVO

Táto zmluva sa bude riadiť právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným
zákonníkom. V prípade akéhokoľvek sporu vyplývajúceho z tejto zmluvy bude sporná otázka najprv
riešená zmiernou cestou.

11.

OZNÁMENIA

Všetky oznámenia medzi zmluvnými stranami budú urobené písomnou formou, v slovenskom jazyku,
odovzdané osobne či odoslané e-mailom, a to na e-mailovú adresu druhej zmluvnej strany.
Adresy a e-maily zmluvných strán na účely predchádzajúceho bodu budú nasledovné:
Pre Juraj Gabauer – EGRES, Bodvianska 17,821 07, Bratislava
e-mail:
Pre Dom Tretieho Veku, Polereckého 2, 851 04, Bratislava
e-mail:

12.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, jeden z nich obdrží
dodávateľ a druhý objednávateľ.
Zmluvné strany prehlasujú, že text tejto zmluvy vzájomne prerokovali a že vo veci jej obsahu i znenia
dosiahli úplnú zhodu. Zmluva zodpovedá ich vôli a nebola podpísaná v tiesni. Na dôkaz toho pripájajú
svoje podpisy.

Dodávateľ

Objednávateľ

Podpis:

Podpis:

Meno: Juraj Gabauer

Meno: Mgr. Daniela Palúchová, MPH

V miesto

V miesto
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Dátum:

Dátum:
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