ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
uzavretá v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
(Obchodný zákonník)

I.
Zmluvné strany
Dodávateľ:
So sídlom:
v zastúpení:
Banka:
Účet:
IČO:
DIČ:

Ingrid Doležalová - ID
Sibírska 19,
080 01 Prešov
Mgr. Ingrid Doležalová
Tatra banka, a.s., Bratislava
262 1475 083 / 1100
37500236
1045173349

ďalej len dodávateľ,
a
Objednávateľ:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
v zastúpení:

Obec Raslavice
Hlavná 154, 086 41 Raslavice
00322521
2020624606
Ing. Anton Lamanec, starosta obce

ďalej len objednávateľ,
uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
zmluvu o poskytovaní služieb

II.
Predmet zmluvy
2.1

Predmetom zmluvy je poskytnutie služieb – servisný zásah na PC vybavení u objednávateľa.

2.2

Zodpovednou osobou poverenou dodávateľom pre poskytovanie služieb bude výlučne Bc. Juraj
Doležal, Sibírska 19, prešov 080 01.

2.3

Dodávateľ môže výlučne na základe písomnej záväznej objednávky vykonávať pre
objednávateľa v súlade so všeobecne platnými a záväznými právnymi predpismi a nariadeniami
nasledovné práce:

2.3.1

Výmena poškodeného komponentu a nahradenie novým, na základe ohlásenia závady,

2.3.2

Inštalácia požadovaného software,
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2.3.3

Profylaktika,

2.3.4

Pozáručný servis u objednávateľa,

2.3.5

Vytváranie a spravovanie pravidelných záloh,

2.3.6

Nákup spotrebného materiálu.

III.
Dohodnuté podmienky
3.1.

Dodávateľ sa zaväzuje:

3.1.1.

Chrániť práva a oprávnené záujmy objednávateľa v súčinnosti s pokynmi objednávateľa.

3.1.2.

Zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti
s prácami, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.

3.1.3.

V prípade zanedbania povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy alebo z iných všeobecne
záväzných právnych noriem uhradiť objednávateľovi škodu, ktorú svojím konaním spôsobil.

3.1.4.

Pri výkone svojej činnosti riadiť pokynmi objednávateľa.

3.2.

Objednávateľ sa zaväzuje:

3.2.1.

Poskytnúť dodávateľovi súčinnosť, kooperáciu a plnú informovanosť pri vykonávaní predmetu
tejto zmluvy.

3.2.2.

Poskytnúť objednávateľovi možnosť naplniť predmet zmluvy formou pridelených kompetencií.

3.2.3.

Poskytnúť objednávateľovi dostatočné technické vybavenie.

IV.
Cena za poskytované služby a platobné podmienky
Dodávateľ bude pôsobiť ako servisný technik IT.
4.1. Za vykonávanie práce aj za dodanie zariadení a komponentov na základe písomnej záväznej
objednávky bude faktúrovaných za každú, čo i len začatú hodinu vykonanej práce 12,00 EUR
s DPH.

V.
Doba trvania zmluvy
5.1

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do termínu: 31.12.2012.

5.2

K ukončeniu platnosti tejto zmluvy môže dôjsť:

5.2.1

V prípade, že dodávateľ nebude plniť úlohy stanovené v podmienkach zmluvy; v tomto prípade
sa dodávateľ zaväzuje uhradiť objednávateľovi ujdený zisk ako aj všetky náklady spojené
s ukončením tejto zmluvy,

2

5.2.2

Dohodou oboch zmluvných strán ku dňu, na ktorom sa obe zmluvné strany dobrovoľne dohodli,

5.2.3

Písomným vypovedaním zmluvy najmenej 30 dní pred výpovedným termínom, a to aj bez
udania dôvodu.

VI.
Miesto plnenia
6.1

Miestom plnenia, t. j. poskytovania činností uvedených v ustanovení v bode II. tejto zmluvy je
objekt objednávateľa nachádzajúci sa v Obecnom úrade v Raslaviciach na adrese Hlavná 154,
08641 Raslavice.

VII.
Záverečné ustanovenia
7.1

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť podpísaním oboch zmluvných strán.

7.2

Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať len písomne formou dodatku, pričom ich
platnosť je podmienená súhlasom oboch zmluvných strán.

7.3

Ak nie sú v tejto zmluve vzťahy medzi odberateľom a dodávateľom upravené inak, platia pre ne
ustanovenia Obchodného zákonníka.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá zmluvná
strana obdrží po jednom vyhotovení.

7.4
7.5

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, túto bez výhrad pochopili, čo potvrdzujú vlastnoručným
podpisom.

V Prešove, 27.01.2012

Ing. Anton Lamanec
_________________________
Objednávateľ

Ingrid Doležalová
______________________
Dodávateľ
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