/
ZMLUVA O sPRÁVCOVSTVE POČíTAČOVEJ SIETE
Č.

0/005/2007

uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka
medzi

Odberatel'om:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

Základná umelecká škola Eugena Suchoňa
Batkova 2, 841 01 Bratislava
36067211

Bankové spojenie:
číslo účtu:
Zastúpený:

Mgr. Magdalénou Hrubou

a
Dodávatel'om:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:

DJČ:
Zapísaný:
pod Č. 113-22880
Bankové spojenie:
číslo účtu:
Zastúpený:

PC firma, AATUH - Vladimir HUTTA
Pribišova 7, 841 05 Bratislava
40785980
1072304882
v Živnostenskom registri vedenom Obvodný úrad v Bratislave
0200
2169245651
Vladimír Hutta, majiteľ firmy, tel. 0915720730

Článok l.
Predmet zmluvy
1. Dodávateľ sa zavazuje počas doby trvania tejto zmluvy riadne zabezpečovať pre
odberateľa správcovstvo jeho počítačovej siete a vykonávať činnosti, ktoré z toho
obvykle vyplývajú, predovšetkým:
a) starostlivosť o PC s vykonávaním servisných kontrol počítačov- podľa potreby,
minimálne však 1 x mesačne.
b) reinštalácia (podľa potreby);
c) starostlivosť o počítače, servis počítačov a počítačovej siete
2.

Odberateľ sa zaväzuje poskytovať dodávateľovi zmluvne dohodnutú odplatu za riadne
plnenie jeho povinností, ktoré mu vyplývajú z predmetu tejto zmluvy.

Článok II.
Doba plnenia
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, s účinnosťou od 8. Januára 2008.
2.

Platnosť tejto zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán ukončiť jednostranne písomnou výpoveďou, aj bez uvedenia dôvodov, s jednomesačnou výpovednou lehotou
plynúcou od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jej doručení.
Zmluvné strany môžu ukončiť tento zmluvný vzťah aj vzájomnou písomnou dohodou,
k dohodnutému dňu.
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Člänok III.
Cena plnenia, platobné a fakturatné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na paušálnej odplate (cene) za dodávateľovo plnenie celého
predmetu tejto zmluvy podľa čl. L, ods. 1, body a), b), c) vo výške 5.000,- Sk mesačne
(bez DPH).
2.

Zmluvné strany berú na vedomie, že dodávateľ nie je platiteľom DPH, a preto dohodnutá
odplata (cena) sa pri fakturácii o uvedenú daň nezvyšuje.

3.

Odberateľ bude mesačne uhrádzať paušálne dohodnutú odplatu dodávateľovi, na
základe jeho faktúr, ktoré je oprávnený vystaviť za príslušný kalendámy mesiac počnúc
prvým dňom nasledujúceho kalendámeho mesiaca, so splatnosťou do 15 dní od
doručenia faktúry.

ČlänoklV.
Ostatné dojednania
1. Dodávateľ je povinný uskutočňovať svoju činnosť pri plnení predmetu tejto zmluvy
s vynaložením odbornej starostlivosti a dbať pri tom na záujmy odberateľa, vrátane
ochrany jeho obchodného tajomstva, v zmysle príslušných ustanovení Obchodného
zákonníka.
2. Pre prípad poruchy bude v pracovnom čase garantovaný dodávateľom telefonický
a mailový kontakt.
Kontaktná osoba dodávateľa:
Vladimír
Hutta, tel. 0915 720730,
e-mail:
tuh@centrumsk
3. Dodávateľ zabezpečí servisný zásah čo najskôr, ale najneskôr.
nahlásenia odberateľom.

do 24 hod. od jeho

4. Pri modemizácii a rozširovaní siete dodávateľ vykoná pripojenie nových častí siete do 2
pracovných dní od požiadania odberateľom.

ČlänokV.
Zärutné podmienky
1. Na servisné softwarové úkony podľa čl. L, ods. 1, body a), b), c) dodávateľ poskytuje
záruku pri preberaní PC za podmienok, že odberateľ neoprávnene nezasiahne do
systému, čo by malo za následok zlyhanie tohto systému.
2. Na servisné softwarové úkony podľa čl. L, ods. 1, bod d) dodávateľ poskytuje záruku 1
deň- pri preberaní opraveného PC.
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Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Vo veciach v tejto zmluve výslovne neupravených sa zmluvné strany riadia podľa
príslušných, všeobecne záväzných právnych predpisov, predovšetkým podľa ustanovení
zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v platnom znení.
2.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

3.

Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom zmluvy a na znak súhlasu ju podpisujú.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch pričom každá zo zmluvných strán dostane
po jednom.

V Bratislave dňa ...
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za obsfarávafefa:
Vladimír Hutta
majiteľ firmy
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