
Zmluva o zabezpečení servisu informačného systému I]RBIS
formou vzdi eného prístupu

1Eaýrelá ý zmysle obchodného záktlnníka č. 5 ] 3/ 1991 Zb,vz ení neskorších pretlpisul,

1. oďberulel'

obchodné meno:
Sídlo:

Ičo:
DIČ:
Opróvnený konal' v mene úratlu :

2. Doďáýatel'

obchoclné ueno:
Sídlo:

Ičo:
]C DPH:
oprávnet4l konat'v neúe Združeria: Ing_ Latlislav Čanbal

I
úvodné uslanovenie

l. Zmluvné strany vzájomne plehlasujli, že sa presýedčíli o ídentite druhei zmluvnej slla y,
aže označeníe zmluýných strán I záhlayí tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu slaýu
zclPisanému v žiýnostensk)ú registri.

.

'šeobeché 
uýtahoýenia

]. Dodóýatel sa zavdzuje, že za dojednanú cenu butle zabezpečrlýať pre odberukra seťýis
podla článku IIL tejtcl zmluvy

2. odberatel' sa zaýázuje za sefýis íormou vzdialeúého prístupu zaplarit' dojednanú cenu
podťa člónku V_ íejto zmluýy.
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L Predmeíoú tejto zmluly je zabezpečít' pťe odbeťaíelh seruis informačného systému

URBIS, ktoú obsahuje optimalizáciu, zálohovanie na extenťý semer, úpravu dát
a nastaýenÍ, holline pťogramu Urbis, vyhl'adávanie a odstraňovanie napadnulí
počítačoýymi vírusmi a splware podťa zadania odberatela fonlou vzdíaleného jrístupu
tj. prostrednicýom intemetu pňamo zo sídlalnny dodáýalelb.

2.

2.

3.
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IV.
V! k o h a n ie p rc d h el u zm] aw

Na základe súhlasu odberateIa ýyíadreného podpísom tejto zmlul.y zabezpečí .l.)dáýaíel'
vzdialený prLtup do počílačoýej siete odberatel'a íormou iúternetoyého Prístupu
z technickych Prcslriedkoý tlodávatela čím eli inuje nutnost' osobnej náyšiýy
u odberatela- Uýedeffý postup Zabe.peči znížehie nutných vedlajších náHadov
o dopravné náklady a straíu času pri cestol)aní.
odberatel zadá,formou zadania doručeného e-uailom prípadne teleíoniclq, požadoýa é
iipra,uy resp_ oproiy dát .]lebo naslaýe í sysíému,
íl pravidelnych dohodnutých intemaloch raz mesaóle bude dodóyateť zabezpečovať
oplimalizáciu databázy URBIS a prístupoý kdáíam, archiváciu databázy (IRBIS,
cietekcíu, lyhíadáyanrc a odsíraňoýaúíe prípadných napadnutí počítačouýni virusmi
a sp)rvjare.
Predmetom zmlu.vy je jedna návšteNa štyrťroúle na mieste u odberaleťa na základe jeho
zadanía_ Oslatné zásah), ktořé ýyžtldujú osobnú nál,šteyu dodávateťa u odbeťatela nie sú
predmetom tejto zmluiy a budú zabezpečotané ob.,yklým spósobom na základe zadania
odberatel'a.

V.
cena za askuločnené plnenie

Cexa za uskutočnené pl e ie zmluly je stalovená na základe skúseností a dlhoclobých
sledovan í paušólne v hod ote 3 3,- € bez DP H za mesiac-
Kupujúcí uhradí uvedenú cenu na základe faktúry ýystaýe ej šíý'tfočne Ýdy do ]5. dňa
pJného mesiaca v štýj,í'folal.
ostatné zásanl,L ktoré tyžadujú osobnú návštevu dodávateťa u odberatel'a (okrem ,jetlnejná|štely šNrtiočne korá je predmetom znluý),) ayšeílg) dopravné náktady bucl'ú
fakturovaft na základe pťeberacích listoý ý platných cenách za uskutočke ý lýkol1
ýčítane nuíúých vedlajších nákladov (dopravné náklatly, struta času).



2.

3.

1.

VI.
záverečné asíanouenia

otázky neupravexé touto Z lwou sa ríadia pňslušnymi ustanoýeúiami obchodného
zákonníka, prípudne ďalšin i přáýnymi predpismí,
Zmeny a dodatlq tejto zmlul.y musia byť vykonané folmou pisomného dodatku k zmluve
a nusia byt'podpísané oboma znluvnými stfanami.
Zmltua nadobúda platnost'0]. 02. 2a]4 aúčinnosl'dňom jej podpísania opráýnenými
1Óstupcami oboch Zmlulných strán,
Táto zmluva bola,lyhotovená ý třoch roýhopisoch, z ktorj,ch kažó má platnosť originálu,
pričom odberutel dosta e dve a dodáýateljedno vyhotovenie tejto zmlily,
Zmluýné sbany si 2mlwu přečitalí, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejaýy
vóle sú slobodné, váž e. zrozumiíelhé a určíté, čo svojimí ptldpismi ponrdzujú-
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Dodáyatel


