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Zmluva o službách IT

k počítačovému pfogfamu eKafta Rodiny

medzi
Dodávatel':
Obchodné meno: Ing. Jurai Gtomoš
Sídlo: Bernolákova 7, 0B0 01 Ptešov
IČo: 47 23O 401
DIČ: 1045378015
Čí.lo účto, 520700-42039581,02/8360 (SK89 8360 5207 oO42 0395 81,02)

Názov banky: mBank
Email: off,rce@iumisoft.eu

(ďalej len,,Dodávatel")

a

Obiednávatel'om:
Obchodné meno: Centrum sociálnych služieb I(ežmatok
Sídlo: I(ežmatok, Pod lesom 6
tČo: 17149975
DIČ: 2O2O7O3507
IČ opH: nie je platcom DPH
I{onajúca prostr.: PhDr. Eva Mašteníková, daditel'ka CSS KI(
Email: daditel@csskezmarok-kk.vucpo.sk

(ďalej len,,Obiednávatel")

(Dodávateť a Objednávateť spolu len ako ,,Zmluvné stfany" alebo jednotlivo ako ,,Zmluvná sttana.)

čHnok t.
Predmet Zm|uvy

1,.1, Dodávate]] sa zavžzvje vykonat' pre Objednávate|a služby súvisiace s inštaláciou a pdpravou
(ďalej len,,Služby') počítačovému pfogfamu eKatta Rodiny (ďalej len,,Produkt').

1,.2 ObjednávateY sa zavázule Služby prevziat' a zaplait'za ne dohodnutú odmenu.

1,.3 Ptedmetom zmluvy je aj emailová podpota pre používateťov Produktu.

7.4 PdPadné ďalšie služby (napt. školenia, akdnllzácje Produktu, pndávanie novej funkcionality
a Pod.) budú rieŠené dohodou alebo dodatkom k tejto zmluve v závislosti od ich množstva a
tozsahu.



Článot< II.
Práva a povinnosti Zmluvných sttán

2.1, Dodávateť sa zavžzuje pripraviť Objednávateťovi k 6.3.2018 funkčný Produkt, ktoqí bude
pripravený na rcgstráciu norrych používateťov,

2.2 Objednávateť bude používat' Produkt na doméne eRodina.iumisoft.eu,ktorábude zabezpečená

SSL cettifrkátom.

2.3 Rodiny v systéme budú číslované vo formáte ftód centra] /|tok]/|poradové čislo] (napr,

W /2017 /035), pri ktorom bude použitý 2 znakoý kód centta: KK

2.4 O funkčnom produkte bude Dodávateť infotmovat' Objednávateťa emailom.

2.5 Dodávatel' sa zavázuje zabezpečit' emailovú podpotu používateťom Produktu do 48 hodín
v rámci ptacovných dní a v rozsahu do 1 hodiny mesačne. V pdpade potfeby zmeny typu alebo
rozsahu podpory bude táto dohodnutá samostatným dodatkom k tejto zmluve.

2.6 Objednávateť sa zavázuje poskytnút' Dodávatel'ovi všetku potrebnú súčinnost' na vykonávanie
Služieb a iež zabezpečit' súčinnost' používateťov Produktrr.

2.7 Dodávate]] nezodpovedá za nedodanie dohodnutej Služby, ktoté vzniklo z dóvodu neposkytnutia

Pottebných podkladov ainformácú zo stíany Objednávate]]a alebo ním poverených osób.

2.8 Dodávate]] nezodpovedá za nedostatky a chyby údajov vzniknuté z dóvodu nesptávneho
prev ádzkov ania aleb o p ouživ arlia Ptoduktu O b j ednávate]]om a p oužíva teťmi Ptoduktu.

2,9 Dodávateť sa zavázuje odstránit' nedostatky a chyby Produktu v primetanom čase v závislosti
od rozsahu azávažnosú.

Článok III.
Odmena a iei splatnosť

3,7 Zm\uvné stfany sa dohodli na odmene 90,- EUR (slovom deváťdesiat EUR) za pruotnú
inštaláciu a pdpravw funkčného Produktu.

3.2 Objednávateť sa zavánlje uhradiť Dodávate]]ovi odmenu za inštaláctu a pdpravu funkčného
Ptoduktu na účet uvedený v záhlavi tejto Zmluvy do 6.3.2018.

3.3 Odmena zaLicencirl (viď ods. 4.5) sa riadi podla samostatnej licenčnej zmluvy.

3,4 Odmena zapÁpadné ďalšie služby budú dešené dohodou alebo dodatkom k tejto zmluve.

Článok IV.
Optávnenie k používaniu

4.I SÚhlas a podmienky pre použitie Ptoduktu (ďalej ,,Licencia') sa dadia podlia samostatrrej
licenčnej zmlulry,



4.2 Objednávateť je oprávnený používat' Ptodukt počnúc dňom 1ej odovzdania Dodávateťom aŽ

do dňa ukončenia platnosti Licencie alebo do dohodnutého dátumtr ukončenia spolupráce.

ČhnokV.
Ukončenie spolupráce

5.1 Táto zm7uva sa uzaBrára na dobu utčitú: od 1.3.2018 do 28.2.2019.

5.2 Vpdpade neplatnej Licencie má ObjednávateJi právo odstupit'od tejto zm\uvy okamžite aiež
okamžite zablokovat' pfístup k Ptoduktu jeho použivateťom.

ČbnokVI.
Spoločné a závetečné ustanovenia

6,1, Túto Zmluvu je možné menit' a doplňat'iba písomnými očíslovanými dodatkami na záHade
dohody zmluvných stán.

6.2 Zmluvné stfany sa dohodli, že všetky práva a povinnosti vypl.ývajúce z tejto Zmlu.lry ptechádzalú
na pťtpadných právnych nástupcov zmluvných strán.

6,3 Ak je alebo sa stane niektoté ustanovenie tejto Zmh)w neplatné, neúčinné alebo ner.ykonateťné,
nebude rým dotknutá platnost', účinnost' alebo vykonate]]nost' ostatných ustanovení tejto
Zm\uvy. Zmlu.vné stíany sa v takom pdpade zavázujú bez zbytočného odkladu nahtadit'dohodou
neplatné, neúčinné alebo nevykonate]]né ustanovenie norlím ustanovením platným, účinným a
r.7konateťným, ktoré bude najviac zodpovedat' hospodátskemu účelu póvodného neplatného,
neúČinného alebo ner,7konate]]ného ustanovenia, Do toho času platí zodpovedajú ca ptávna
iPtava ObČianskeho zákonnika a ostatrrých právnych ptedpisov Slovenskej tepubliky.

6.4 Táto Zmluva je vyhotovená vdvoch (2) tovnopisoch, zktor"ých každý má platnost'originálu.
I{aždá zm|uvná strana dostane po podpise Zmluvy jedno (1) jej r,yhotovenie.

6.5 Táto Zmluvaje platná a účnnádňom jej podpísania oboma Zm|uvnýmisúanami.

6,6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak svojej vážnei
a slobodnej vóle plnit' závázky v nej uvedené, nie v tiesni ani za nápadne --
PC Zmluvu poc]ní,^''

V Ptešov,

ZaDodá.
Ing. Juraj

o
Dr


