Rámcová zmluva o dielo

Objednávateľ:
CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSTVA A PREVENCIE
Štefánikova 8
085 01 Bardejov
v zastúpení: Mgr. Katarína Harňáková, riaditeľka
Kontakt : 054/ 472 49 28
IČO: 37880233
DIČ: 2021702738

Zhotoviteľ:
Rastislav Juraši – STUDIO RECORDS
Pod 100 Lipami 421/16
086 33 Zborov
v zastúpení: Rastislav Juraši, majiteľ
Kontakt: 0905 34 34 66
IČO: 37 580 990
IČ DPH: 1022239339

I. Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie služieb týkajúcich sa správy a údržby výpočtovej techniky,
konkrétne:
-

správa, oprava, údržba osobných počítačov

-

inštalácia software (office, mail klient a pod)., hardware

-

inštalácia a update antivírusového programu

-

inštalácia a update ekonomických programov

II. Miesto plnenia
Miestom plnenia služieb je objekt sídla objednávateľa podľa tejto zmluvy.

III. Čas a spôsob plnenia, odovzdanie diela
Platnosť tejto rámcovej zmluvy je na dobu neurčitú, čas plnenia služieb je podľa aktuálnych potrieb
objednávateľa a možností zhotoviteľa, spravidla však najneskôr do 24hod od zadania požiadavky.
Osoba zodpovedná za nahlasovanie požiadaviek je: Mgr. Katarína Harňáková, riaditeľka (viď
objednávateľ).
Po realizácii každej požiadavky sa vykonaná práca a počet hodín realizácie zapíše do samostatnej
„evidencie“, ku každému zápisu dá na znak súhlasu podpis určený pracovník objednávateľa
a zhotoviteľ.
Evidencia bude obsahovať druh realizovanej práce, počet realizovaných hodín, príp. iné súvisiace
náklady zhotoviteľa.

IV. Cena za poskytovanie služieb
Cena za poskytovanie služieb – t. j. jej výška je stanovená za jednu hodinu realizácie prác, t.j. celková
cena diela bude vyčíslená na konci zmluvného obdobia v zmysle vedenej evidencie, formou
fakturácie, vypočítaná ako súčet hodín za rok x cena za jednu hodinu realizácie služieb uvedených
v bode I.
Cena za jednu hodinu realizácie dohodnutých prác je stanovená na 10 Eur, slovom: Desať Eur.
Celková cena diela môže byť zvýšená o dodatočné nutné náklady, vzniknuté pri jednotlivých
realizáciách – tie, ktoré sú zazamenané a ošifrované v evidencii.

V. Vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán
Objednávateľ sa zaväzuje, že zaistí zhotoviteľovi prístup do objektu pod dohľadom povereného
pracovníka a umožní mu prevádzať práce v pracovných a prípade urgentných prípadov aj
v mimopracovných dňoch, vždy za prítomnosti povereného pracovníka zhotoviteľa.
Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný počínať si s odbornou starostlivosťou, chrániť záujmy
a majetok objednávateľa.

VI. Zmluvná pokuta
Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela
za nerealizovanie zadanej požiadavky.
Zhotoviteľ je oprávnený uložiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej čiastky
za každý deň omeškania, po lehote splatnosti.

VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady diela
Záručná doba začína plynúť dňom realizácie služby a trvá 6 mesiacov.

VIII. Ostatné záverečné ustanovenia
Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu predmetu zmluvy.
Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa
dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

IX. Záverečné ustanovenia
Zmluvu je možné meniť a doplňovať po dohode zmluvných strán formou písomných číslovaných
dodatkov k tejto zmluve, podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
Zmluva je vyhotovená vo dvoch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží po jednom vyhotovení .
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali a s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.

V Bardejove, dňa 1.januára 2013

................................................

...........................................

Mgr. Katarína Harňáková

Rastislav Juraši

(objednávateľ)

(zhotoviteľ)

