Servisná zmluva

Servisná zmluva
i.
Zmluvné strany

Objednávateľ:

NAJVYŠŠÍ SÚD
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Župné námestie č. 13
814 90 BRATISLAVA
zast. Ing. Jozef Kaffka - riaditeľ správy súdu
IČO: 165581
DIČ:2020830152

Poskytovateľ :

Roman Šauša - KTECH
Malé Leváre 149
908 74, Malé Leváre
IČO:46558501
DIČ:1084341742
IČDPH:SK1084341742

Zapísaný v živnostnenskom registri pod číslom 120-17027

Ďalej len Poskytovaťeľ a Objednávateľ.
II.
Predmet zmluvy
Servis a údržba kopírovacích strojov a tlačiarní.
III.
Plnenie zmluvy
Poskytovateľ v spolupráci s objednávateľom
uskutoční analýzu a diagnostiku zariadení
a jeho následnú opravu. Súčasťou služby poskytovateľa je prevzatie zariadení do komplexnej
starostlivosti, telefonická podpora, odstránenie poruchy u klienta a zabezpečenie opravy.
IV.
Miesto plnenia
Miestom plnenia zmluvy sú priestory objednávateľa. V závažných prípadoch, ak nie je možné
konať inak, sú to priestory poskytovateľa alebo priestory ním určené.
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V.
Rozsah, cena a platnosť zmluvy
1. Cena za poskytované servisné práce a služby je 33,60 s dph na 1 osobohodinu
poskytovania služieb.
2. Cena špecifikovaná v bode 1. tohto článku zahŕňa všetky nevyhnutné a účelne
vynaložené náklady na servisné práce. V cene nie je zahrnutá cena prípadných
náhradných dielov nevyhnutných pre sevis zariadení.

3. Táto cena sa uzatvára na dobu 36 mesiacov alebo do vyčerpania sumy 5000 eur bez
dph.

Základná starostlivosť:
•
•

Diagnostika poruchy zariadení.
Oprava zariadení predmetu zákazky vrátane dodania náhradných dielov potrebných
pri oprave zariadení.

VI.
Nahlasovanie porúch
Nahlásenie porúch objednávateľ realizuje telefonicky na tel. číslo 0917 177 353, e-mailom na
ktech@ktech.sk
VII.
Povinnosti poskytovateľa
•
•
•
•
•
•
•

zabezpečenie funkčnosti a bezpečnosti zariadení v predmetu zákazky
zabezpečenie mimozáručných opráv zariadení
ochrana dát ako prísne dôverných informácií objednávateľa
reportovanie vykonaných prác a činností
dodržiavanie termínov
dodávať náhradné diely originálne
poskytovateľ poskytuje záruku na servisné práce v rozsahu 6 mesiacov. Záručná doba
na ostatný tovar platí v zmysle Obchodného zákonníka, ak nieje výrobcom
ustanovená inak.
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VIII.
Povinnosti objednávateľa
Neodkladne informovať poskytovateľa o poruche zariadenia v predmete zákazky a čo
najpresnejšie špecifikovať rozsah a presnú poruchu zariadenia v predmete zákazky vrátane
informácie o počte kópií, ktorým bolo dané zariadenie zaťažené a presnom modely zariadenia.

IX.
Platobné podmienky
Faktúra za poskytnuté služby a dodaný tovar bude vystavená po odovzdaní tovaru a služby so
splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi.
Okrem všetkých náležitostí daňového dokladu bude obsahovať:
• potvrdený protokol o oprave od objednávateľa
• vyúčtovanie servisných zásahov a použitých náhradných dielov

X.
Ochrana osobných údajov
Obe strany sa zaväzujú , že budú počas zmluvného vzťahu, ale aj po jeho ukončení
zachovávať mlčanlivosť o akýchkoľvek informáciách, týkajúcich sa predmetu Servisnej
zmluvy, ku ktorým sa dostali počas trvania Servisnej zmluvy. S údajmi poskytovanými
Klientom Poskytovateľovi je tento oprávnený nakladať len spôsobom zodpovedajúcim
príslušným ustanovením zák.č.428/2002 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších
predpisov a Užívateľ ich poskytnutím vyjadruje súhlas s ich spracovaním v rozsahu a za
účelom, ktorý je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

XI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
Táto zmluva nadobúda účinnos dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky.
2. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Poskytovateľ súhlasí so zverejnením tejto zmluvy vrátane jej príloh bez vynechania
ktorejkoľvek časti jej textu.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho tri pre objednávateľa a jeden pre
poskytovateľa.

Strana 3 z 4

Servisná zmluva
4. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne, nie v časovej tiesni
a za nápadne nevýhodných podmienok, rozumejú jej a na znak súhlasu s jej obsahom
j u vlastnoručne podpisujú.

v Bratislave dňa

25 M-

n

2015

v

Za objednávateľa:

Bratislave dňa

2 5 MAR. 2015

Za poskytovateľa:

Roman Šauša - K'.
Malé Leváre 149,908 7IČO 4655850: K
Ernail ktech@ktech.sk

Roman Šauša
konateľ
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