ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
uzatvorená podl'a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom
znení

l.

Marián Bračok STAR Computers
Vojany č. 81, 076 72 Vojany
44 681 721
107 936 4748
DIČ:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
Bankové spojenie:
048 378 6983/0900
Čís lo účtu :
Zastúpený:
Marián Bračok
Spoločnosť zapísaná na Obvodnom úrade v Michalovciach.
Oddiel:
ŽP 840-16905
Vložka číslo:
OŽP-CM/2009/01082
Platiteľ DPH:
Nie
(ďa~ej ako "dodávateľ")

Dodávateľ:

Adresa:
IČO:

a

2.

Objednávateľ:

Adresa:
I ČO:
Číslo účtu:

Zastúpená:

Obec Vojany
Obecný úrad
Vojany č. 72, 076 72 Vojany
332127
3024 622/0200, VÚB Vel'ké Kapušany
Štefan Czinke, starosta obce
(ďalej ako "objednávate!'")

I.
Všeobecné ustanovenia
sa zaväzuje, že za dojednanú cenu poskytne pre objednávateľa služby podľa čl. II
tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené služby prevziať a zaplatiť za ich poskytnutie
dodávateľovi dojednanú cenu podľa článku VI tejto zmluvy.
3. Dodávate!' pred podpisom zmluvy objednávateľovi preukáže, že je oprávnený vykonávať
služby podľa čl. Il tejto zmluvy odovzdaním kópií živnostenských listov.
4. Preukázanie oprávnenosti podľa bodu 3 je podmienkou uzavretia tejto zmluvy.
l.

Dodávateľ

II.
Predmet zmluvy

l. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa zabezpečiť pre objednávateľa nasledovné
služby:
a) udržiavanie internetovej stránky obce podľa zadania objednávateľa, zverejňovanie
zákonom predpísaných zmlúv, faktúr, objednávok a ďalších dokumentov
objednávateľa na internetovej stránke obce podľa smernice č. 1/2012,
b) spravovanie a oprava výpočtovej techniky vo vlastníctve obce,
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c) sledovanie. vyhodnocovanie a archivácia záznamov z kamerového systému obce,
v prípade podozrenia z protiprávnych skutkov tieto bezodkladne ozná01iť
štatutárnemu zástupcovi objednávateľa,
d) sledovanie zverejnených výziev na podávanie žiadostí o nenávratné finančné
príspevky a vypracovanie projektov na uchádzanie sa o tieto prostriedky podľa
aktuálnych výziev.

III.
Spôsob poskytnutia služieb
sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo zabezpečiť pre
služby v zmysle čl. ll tejto zmluvy s termínom začatia plnenia služieb
bezodkladne po podpise zmluvy. Pri zabezpečovaní služieb postupuje dodávate!' v sú lade s
pokynmi objednávateľa.
2. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby v súlade s internými smernicami objednávateľa.
3. Dodávateľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávate!' neposkytol dostatočnú
špecifikáciu podstatných náležitostí predmetu služieb, prípadne nevyhnutne potrebnú
súč innosť pre ich zabezpečenie.
4. Podkladom pre fakturáciu poskytnutých služieb budú časové pracovné výkazy dodávateľa.
Dôkazom o poskytnutí služieb budú výstupy z poskytnutých služieb a časové pracovné
výkazy dodávateľa, podpísané zástupcami objednávatel'a a dodávatel'a.
l.

Dodávateľ

objednávateľa

IV.
Povinnosti objednávatel'a
l.

Objednávateľ

je povinný dostatočne určite špeci fikovať podstatné náležitosti predmetu
požadovaných služieb, poskytnúť dodávateľovi prípadne nevyhnutne potrebnú súčinnosť pre
ich zabezpečenie a zaplatiť za ne odmenu vypočítanú v zmysle č l. VJ tejto zmluvy.

V.
Povinnosti dodávatel'a
že zabezpečí pre objednávatel'a služby pod l'a tejto zmluvy a jej príloh
minimálne 60 hodín.
2. Dodávate!' je povinný odovzdať objednávatel'ovi doklady, ktoré sa vzťahujú k poskytnutým
službám, najmä výstupy z poskytnutých služieb a časové pracovné výkazy dodávatel'a.
3. Dodávateľ je povinný do 24 hodín informovať objednávatel'a, ak zistí, že došlo k poruche na
výpočtovej technike, alebo na kamerovom systéme a táto oprava si vyžaduje nákup
náhradných dielov. Vo vykonávaní opravy môže zhotovíte!' pokračovať iba vtedy, ak s tým
súhlasil objednávateľ.
4. Zhotovíte!' sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť o veciach, o ktorých získal dodávateľ
vedomosť pri vykonávaní služieb a ktoré podliehajú režimu ochrany a tieto neoznamovať ani
iným spôsobom nesprístupňovať bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa iným osobám.
1.

Dodávateľ sa zaväzuje,
a to mesačne v rozsahu
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Vl.
Cena služieb
l. Celková cena za poskytnuté služby je určená ako súčin celkových odpracovaných hodín (na
základe časového pracovného výkazu) a ceny za hodinu práce (podl'a bodu 2. čl. VI tejto
zmluvy).
2. Dohodnutá cena za hodinu práce sú 3,- € (tri Eurá).
3. Odmenu za poskytnuté služby vypláca objednávate!' na účet dodávatel'a mesačne, na základe
predloženej faktúry.
4. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť dodávatel'ovi cenu za skutočne poskytnuté služby na
základe faktúr, vystavených dodávatel'om za uplynulý mesiac so splatnosťou do 14 dní odo
dňa vystavenia faktúry, a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa vedený v
Slovenskej sporitel'ni, a. s., č. ú. 048 378 6983/0900. Prílohami faktúr sú doklady
preukazujúce poskytnutie služieb, teda časové pracovné výkazy dodávateľa.

VII.
Čas poskytnutia služieb
l. Služby budú poskytované počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy, teda odo dňa podpisu
dodávatel'om a odberateľom a zverejnenia zmluvy na internetovej stránke obce až do
skončenia platnosti zmluvy.
2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

VIII.
Záruka za poskytnutie služieb
1. V prípade poskytnutia služieb špecifikovaných v tejto zmluve v nedostatočnom rozsahu alebo
kvalite má objednávateľ nárok na primerané zníženie ceny za tú čiastkovú službu, ktorej sa
vada týka.
2. Reklamáciu poskytnutých služieb uplatní objednávateľ písomne s presnou špecifikáciou
reklamovaných skutočností a s návrhom zníženej ceny za čiastkovú službu do 24 hodín od
zistenia vád v poskytnutých službách.
3. Spory týkajúce sa kvality poskytnutých služieb budú zmluvné strany riešiť so zreteľom na
záujem zabezpečiť celý rozsah a účel zmluvy zmierlivo. V prípade, že aj napriek tejto snahe
nebude možné sporné otázky riešiť konsenzuálne, rozhodne o nich miestne a vecne príslušný
súd v Slovenskej republike na základe podania jednej zo zmluvných strán.

IX.
ustanovenia

Záverečné

l. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
2. Dodávateľ sa pred uzatvorením tejto zmluvy osobne oboznámil s výpočtovou technikou
a kamerovým systémom objednávatel'a a prehlasuje, že tieto sú prevádzkyschopné a dokáže
zabezpečiť ich spravovanie a opravu, ako aj archiváciu záznamov z kamerového systému.
3. Zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať písomne bez uvedenia dôvodu
v j ednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca
po doručení výpovede druhej zmluvnej strane.
4. Túto zmluvu možno skončiť aj dohodou zmluvných strán.
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Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a
musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia zmluvy, podpísanej obidvoma
zmluvnými stranami, na internetovej stránke obce.
7. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a
dodávate l' dva rovnopisy.
8. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle
sú slobodné, vážne, zrozumitel'né a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

Vo Vojanoch, dňa 1. februára 2012

Vo Vojanoch, dňa l. februára 2012

STAR C OMtult~
iii. BRACCK
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Bsr ~~~- ;;K-~~~,~o
t CL4L ~

_ . 1l .. ~o4.~

..........r:......................................
~('

za dodávatel'a
Marián Bračok
konatel' spoločnosti

za objednávateľa

\ c ..- Štefan Czinke
starosta obce
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