
Zmluva o dielo 

poskytovanie služieb - servis zariadení IT a SW, správa počítačovej sieti 

uzavretá podľa §262 ods. 1 a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

Objednávateľ: 
Obec Mirkovce 
Mirkovce 65 
082 06 Žehňa 
V zastúpení: Ľubomír Bilišňanský - starosta 
IČO:00327484 
DIČ:2021225613 
IČ DPH: — 
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko, a.s. 
IBAN: SK41 5600 0000 0088 1940 9003 

Dodávateľ: 
FAX & CO P Y Prešov, spol. s r.o. 
Slovenská 86 
080 01 Prešov 
V zastúpení: Ing. Vladimír Kolarčík - konateľ 
IČO:31674615 
DIČ:2020519094 
IČ DPH:SK2020519094 
Zapísaná v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č. 1163/P 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 
IBAN : SK22 7500 0000 0007 1330 1663 

ČI. 1 

Predmet zmluvy 

Dodávateľ sa zaväzuje podľa potrieb objednávateľa zabezpečiť servis, údržbu a opravy zariadení IT 
a SW a správu počítačovej sieti objednávateľa a to: 

1. odstraňovať poruchy vzniknuté na zariadeniach IT objednávateľa (počítače, notebooky, 
tlačiarne, kopírky, multifunkcie, záložné zdroje ...) 

2. zabezpečovať funkčnosť počítačovej siete LAN a WiFi, odstránenie vzniknutých porúch 
na rozvodoch LAN a zariadeniach ( server, NAS, switch, router,...) 

3. údržbu a opravu telekomunikačných zariadení (tel. ústredňa, telefóny, faxy, rozvody, ...) 
4. údržbu a opravu interaktívnych zariadení (projektory, tabule,...) 
5. údržbu a nastavenie SW a inštaláciu nového SW (Microsoft Windows, Office, antivírus ESET, ...) 
6. správu a nastavenie e-mail schránok, internetu, web stránok 
7. údržbu a opravu kancelárskych zariadení ( skartátor, laminátor, stroje pre väzbu,...) 
8. dodávku spotrebných materiálov pre zariadenia IT (tonery, atramenty, papier,...) 
9. poskytovať technickú podporu a poradenskú činnosť (telefonicky, osobne,...) 
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Objednávateľ sa zaväzuje: 

1. dať dodávateľovi k dispozícii relevantné podklady k zariadeniam, nevyhnutné pre výkon 
dohodnutej servisnej činnosti a poskytnúť dojednanú súčinnosť 

2. prevziať riadne vykonané práce a služby v dohodnutých termínoch a mieste plnenia 
3. včas uhradiť vystavené faktúry dodávateľovi za poskytnutú službu alebo tovar 

čl. 2 
Miesto plnenia 

Dodávateľ bude služby vykonávať v priestoroch objednávateľa a v priestoroch organizácií 
riadených objednávateľom. Opravy vyžadujúce dielenskú opravu budú vykonávané v sídle 
dodávateľa. Požiadavky na servisný zásah budú nahlasované na tel. čísle 051/7734 685, 
0905 625 342 v čase od 8:00 do 16:00, emailom na adresu servis@faxcopypo.sk, faxom 
na t.č. 069 202 2219 alebo osobne na adrese dodávateľa. 

čl. 3 
Práva, povinnosti a zodpovednosť zmluvných strán 

1. Servisné zásahy budú uskutočňované na základe ich oznámenia. Pre promptné odstránenie 
poruchy je možné nahlasovanie porúch telefonicky aj osobne priamo dodávateľovi v čase jeho 
výkonu služby pre objednávateľa. 

2. Pri poruchách zariadení IT, prevzatie náhradných dielov potrebných k oprave a opravu 
podpisuje zodpovedný pracovník objednávateľa. 

3. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť predmet zmluvy do 48 hod. od nahlásenia, ak sa 
s objednávateľom nedohodne inak po dobu platnosti zmluvy. 

4. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za nelegálny software a rovnako nenesie zodpovednosť 
za software nainštalovaný inou osobou ako dodávateľom prípadne jeho zamestnancom. 

5. Dodávateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť vo veciach súvisiacich s činnosťou objednávateľa, 
o ktorých sa pri svojej činnosti dozvie. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne poskytnutú službu zaplatiť cenu podľa čl. 4 zmluvy. 

čl. 4 
Cena služby a spôsob platby 

1. Za riadne poskytnutú službu uvedenú v predmete zmluvy čl. 1 zaplatí objednávateľ 
dodávateľovi dohodnutú cenu podľa platného cenníka servisných prác a služieb dodávateľa. 
Ceny za náhradné diely, materiál a tovar budú stanovené po vzájomnej dohode. Úhradu 
za poskytnutú službu a tovar vykoná objednávateľ prevodom z účtu objednávateľa 
na dodávateľov účet na základe vystavenej faktúry do 15 dní od jej prevzatia. 

2. Dodávateľ je platcom DPH. Všetky ceny budú fakturované s DPH. 
3. Prílohou faktúry bude v prípade vykonaných opráv, servisu a dodaných služieb 

pracovný/zúčtovací list dodávateľa potvrdený objednávateľom. 
4. Cena služby je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 

ako zmluvná cena. 
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čl. 5 
Vlastnícke právo k predmetu poskytovanej služby a nebezpečenstvo škody 

Vlastníkom zariadení IT a SW je objednávateľ. Dodávateľ znáša riziko škody, ktorú spôsobí 
pri výkone služby: manipulácii, opravy HW a SW. 

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú. 
2. Zmluvu možno meniť, alebo zrušiť iba písomne, a to na základe dohody zmluvných strán, 

podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Možnosť výpovede zo strany 
objednávateľa i poskytovateľa je 1 mesiac, táto plynie od prvého dňa mesiaca nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom bola prijatá výpoveď. 

1. Pokiaľ táto zmluva nerieši niektoré práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné strany 
primerane podľa § 536 až § 565 Obchodného zákonníka. 

2. Táto zmluva je vyhotovená v 2 výtlačkoch o 3 listoch, z nich každý je považovaný za originál. 
Dodávateľ a objednávateľ obdrží po jednom výtlačku zmluvy. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle §47a Občianskeho zákonníka. 

4. Zmluvné strany súhlasne konštatujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak 
súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne podpísali. 

čl. 6 
Zmena a zrušenie zmluvy 

čl. 7 
Záverečné ustanovenia 

6. 0 9 . 2018 6. 09, 2018 
V Mirkovciach V Prešove 

Ľubomír Bilišňanský - starosta obce Ing. Vladimír Kolarčík - konateľ 
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