Zm|uva
o ptlskytovaní služby - servisu a správe IT, počítačoveisieti uzavretá medzi
zmluvnými stranami podl'a § 262 ods. 1 a § 269 ods. 2 obchodného
zákonníka.
Objednávatel':

Centrum sociálnyclr služieb SYNNOMIl\
Sv. Gorazcia 297813 010 0B

Žti,tNa

tČo: ooe+z691, DIČ: 2020689291
IBAN: SI(71 8 l80 0000 0070 0048
zastťrpený: Ing. Arreta

52 l ]l

Vavríková - riaclirefka

Poskytovatel':

ZaIra Group, s.r.o.
Zvolerrská I71]19 01008 Žilrna

lČo: q+t3000, DIČ: 2023910009
IBAN: SK08 0900 0000 0050 4945 4460
zastúpený: Ing.Františ ek Zavadil - kolrtl lel'

čl. 1
I'redmet zmluvy
Poskytovateť sa zavázuje zabezpečit' ser vis IT/IS objednávateía a to kotrkrétne:
- hardvéru výpočtovej teclrniky - tpočítače,tlačiarne, ..),
- siete (pasívne a aktívne prvky - switclre, routLe, antény, kabeláž, ..)
- softvérr: (napr. operačných systórnov, relačných databáz, aplikácií,
arrtivírovej oclirany)

1.

2.

3.

zabezpečtť funkčnosťpočítačovcjsiete a IT zariadeni.

požiadanie objeclrrávatel'a ponrchy vzniknuté na hardvéri
objecirrávateťa. Nahlasovanie ptlrťrch sa vykorrá telefonicky, SMS na telefónnorn čísle
poskytovatel'a, prostreclníctvorrt e-nrailu, prípadne inýrn vopred dolrodnutýrn
odstraňovať

na

komunikačným kanálorrr
Dodávatef sa zavázuje zabezpe(,ít' servis a ťrdržbu v prípade havarijných
stavov do 8 lrodírr od ich nahliisenia v rámci pracovnej doby od 8,00 hod. do 16,00
hod., inak najneskór do 24lrodírr od ich nahlásenia. Nezávázné poruchy a iné servisné
činnosti, budú odstránené v tet,tníne, určerronr po vzájornnej dohode, najneskór do 5
kalerrdárnyclr clní od ich rrahláscnia, Všetky podnety budú spracované a objednávatel'
(oprávrrerrá osoba) dostane v čtl najkratšorrr v čase max, do l80 rrrinúrt odpoved', ako
brrde dodávatel' postupovať pri riešenípodnetu, prioritu riešenia, informácirr o
predpokladanom čase potrebn()ln na odstránenie problému. V prípade, že doďávatet

,t,

4

mllsí pre riešenie dotazu kclrttaktovať tretiu osobu, bude o tom objedlrávatef
irrtbrnlovaný. Pracovník docli:rvatel'a musí s použitímdostupnýcli prostrieclkov

poverenénru užívatefovipoladit"tak, aby uživatel'dokončilzamýšl'anú činnost'
s rTrirrimalizáciotr rizlka straty cllit.
4. Poskytovatel' v rozsalrrt 9hodir/mesiac brrcle kontrolovať ftrnkčnosť výpočtovej
teclrniky, t.j. flrnkčnosťsoftvértlvého a lrardvér,ovélro vybavenia a v pr1pade zistených
závad tieto po konzultácii s obje clnávatel'om aj bezodkladne rieši
5. aktualizovať a inštalovat' soíh ér na hardvér,i objeclnávatefa. Poskytovatel' nenesie
zodpovedtrost' za nelegálny sofwér nainštalovaný inou osobou a za softvér
prevádzkovaný inýrn doclávatel't lrn
6. pripravovat' návrlry nnien lrardvéru, softvérr"r a siete. Návrli predkladá
objednávateťovi s odporťrčaníllll1a nákup, inštaláciu a zmenl] nastavetrí zariadení
objednávatefa.

Obiednávatel sa zavázuje za l,iadrre posllytrrrrtú službu zaplatiť cenu podl'a článku 4 tejto
zmluvy,

iUi.rtťpln.niu
Poskytovatel' bucle vykonávat' servis v l riestoroch obj ednávateťa:
Centium sociáInych jtuzien SyNNoMIA Sv. Gorazda297813 010 0s
1

Žtltxa

čl. 3

Dojednaný člrs a typ poskytnutej služby

l.
2.

Poskytovatel' sa zavázlje, že brrde §zicky k dispozícii na prevádzke objednávate|'a 9
hod. nresačne (tzv. paušálne hodiny) pri výkone inštalácie a správe, sieťovej
infl,aštruktúry a zaríadení lT.
Poskytovatel' sa zavázuje zabct,pečíťpredrnet zmluvy osobne, ale aj vzdialeným,
zabezpečenýrn prístupolTl na zariadenia objednávatel'a prostredníctvonr siete internet,
pokial' je rnožrréservisr-rý zásah vykonať týrrrto spósoborn
č1, 4

Cena služby a spósob platby
predrrrete zmlr"rvy čl. 3 bod l) zaplatí
objednávatef poskytovateťovi tlohodnutír cenu 153,- € mesačne prevodom z účtl
objednávatel'a na poskytovatel'tlv účetnazáklade vystavenej faktúry do 14 dní od jej
prevzatta. Dodávatel' nie je platitel'om DPH.
Činnosti vykonané nad rámec paušálnych hodín v prípade poskytovania služby čl. 3
bod 1) budú po odsťrhlaserrís objedrrávatel'onr účtovanécenou 19,- Eur za každú
odpracovanú hodinu.
Cena služby je dohodnutá podl'lr zákona č. I8l1996 Z.z. o cenách v zneni neskorších
predpisov ako zmluvná cena.
Dodávky, montáž, inštalácia či ilpravy rrových sťrčastílrardvéru, soítvéru,siete ako sú
nálrr"adné diely, konrponenty, stl[Ťvér, či materiál dodávané poskytovatel'ont v rárnci
servisnýclr činrrostísťr ťrčtovan(, pocll'a objednávateťonr schválených cenových ponúrk
poskytovatel'a, alebo na záI<Iade objednávky či tomll obdobnej požiadavky
objednávatefa a objednávatel' .jc ich povinný zaplatiť spolu s cenou za správu IKT
alebo podl'a dohody osobitne.
Objednávatel' sa zavázuje zaplatiť cenll za poskytrrrrté plnenie podťa tejto zmluvy na

1. Za rtadne poskytnutťr sltržbr,r uveclenťt v

2.
3.
4.

5,

l.

r" ,4

základe faktirly, ktorťr poskyltlvatef vystaví splavidla k prvénru dňu v mesiaci,
rrasledujúcom po mesiaci počas trvania tejto zmltrvy. Lehota splatrrosti faktúrry je l4
dní od doručeni a faktírry obi edr irvatel'ovi,
6. V prípade, ak sa objednávatel' tlostane do otrreškania so zap|atenín,l ceny za činnosť
poskytnutit poskytovatel'om potll'a tejto zmluvy, má poskytovateť nárok na zaplatenie
ťtt,okov z omeškania vo výške 0.05% z d|žnej sumy za každý deň omeškania (alebo v
inei zákononr oprávnenej výške),
7. V prípade, ak si niektorá zo zrnluvných strán opakovane nesplní svoju povinnosť
podl'a tejto zmluvy, je druhá zo znrluvnýclr strán oprávnená od tejto zmluvy oclstúpit'.
Odstúrpenie od znrluvy sa tnusí tloručit'drulrej znrluvnej strane písomne.
r

čl. 5

Vlastnícke právo k predmetu 1loskytovanej služby a nebezpečenstvo škody
1.

Vlastníkom počítačovje objeclrrávatel', ktorý znáša aj nebezpečenstvo škody na
počítačoch.Poskytovateť zrráša riziko škody, ktorú spósobí pli výkone služby:

2.

Za

3.

Pri porucl-rách počítačovprevziltie nálrradnýclr dielov potrebnýclr k oprave a opravu

maniprrlácii, opravy hardvéru a softvéru.

nelegálne nainštalovaný softvér objednávateťom, poskytovateť

netresie

zoclpovednosť.

podpisuje objednávatel'om povt,r,ená osoba.

č1. 6

Zmen,a a zrušenie zmluvy

Zmluvu možno meniť, alebo zrušiťiblr písomne, a to na základe dohody znrluvných strán,
podpísanej oprávnenýnri zástupcami olloch zmluvných strán, Možnost'výpovede zo strany
objednávatefa i poskytovatel'a je 1 rnesiac, táto plynie od prvého dria mesiaca nasledujúceho
po nresiaci, v ktorom bola prijatá výpovcd',

čL7

Účinnost' a platnosť zmluvy
Táto zrrrluva nadobťrda platnost' od l. 6 2022 a účinnost'nasledujťrcimdňom po zverejnení na
webovom síclle objednávatel'a. Znrluva sauzatvát,a na dobu určitú2 roky, t. j. 31 .05.2024.

č1. 8

záve rečnéustanovenia

l, Pokial' táto zmluva rrerieši nie

l<toré práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa
zmluvné strany prinrerane podl'ir § 536 až § 565 Obchodrrého zákonníka.

2,

Poskytovatel, v zmysle zákolrtr č. 18l20l8 Z. z, o ochrane osobných ťrdajov a
Nariadenia EP a Rady EÚ 20161679 (GDPR) ako sprostredkovatef sa zavázuje plnit'
svoje povinnosti a dodržiavat' práva dotknutých osób. Poskytovatel' si brrde plrriť
svoje povinnosti vyplývajťrce l, tejto Zrnluvy a konat'výlučne v zmysle platnej
legislatívy, najrná prijat' prinret,lrné teclmickó, organizačnéa persorrálne bezpečnostné
opatretria nazabezpečetrie ochrilrry osobnýclr údajov dotkrrutých osób spracovávarrýclr
objednávatel'otn na základe te.jlo Zrnlr,rvy. Objednávatel' sa zavázuje plnit' si svoje
povinnosti v zmysle zákona č, l8l20I8 Z. z. o ochrane osobných údajov a GDPR voči
dotknutýrn osobárn.

h,i

/

3.

4.

Poskytovatel' je povinný doclržravat' povinnosť rnlčanlivosti a zachovávat' obclrodné
tajomstvo v zmysle § 17 a § 5l Obchodného zákonníka vo vzt'ahu k všetkýrn ťrdajom,
ku ktorým získal prístup na základe tejto Zmltrvy.
Táto zmluva je zhotovená v 4 výtlačkoch z nich každý je považovaný za originál.
Poskytovateť obdrží2 výtlačky ir objedrrávateť 2 výtlačky zmluvy.

5. Zmllva

nadobúda platnost' dňorn jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných

strán,

6. Zmluvné strany súhlasne konštatujú, že si túto zmluvu prečítali,porozumeli
obsahu a na znak súlrlasu s jej obsahom ju dobrovol'rre podpísali.

v Žiline

dňa: 3 105.2022
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