
Zmluva
o kompletnom technickom servise zálohovania dát

knižnično-informačného systému Clavius
uzatvorenáv srilade s 536 a nasl. Obchodného zákonníkav zneni neskorších predpisov

čt. t
Zmluvné strany

1. Objednávatel': Kysucká knižnica v Čadci
Adresa sídla: Ul. 17. novembra 1258,022 0l Čadca
lČo: 36145068
UČ: 2021435625
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Císlo riětu: SK 70 8180 0000 0070 0048 1352
Zast peny: PhDr. Janka Bírová, riaditelka

(ďalej len,,objednávatelx' )
a

2. Poslcytovatel': GIRO, s.r.o.
Adresa sídla: Žilinská Lehota24,010 U Žilina
Adresa prev ádzky: Dolné Rudiny 1, 010 0 t Žilina
ICO: 3 6403369
DIČ i 2020106891
Bankové spojenie: ČSOB
Císlo čfu: IBAN SK 47 ]500 0000 0040 03 15 3019
Zastilpeny: Jozef Sedláček, konatel'

(d'alej len,,poskytovatel"')

čl. il
Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je záv'ázok poslgrtovatel'aobjednávatelbvi poskytovať služby zálohovania a archivácie
ridajov špecifikovan ch v bode 2.2.

2.2 Dodávateť uvedie do prevádzky v mieste poslgrtovania služieb uvedenom v bode 2.3 PC Server
objednávatel'a (ďalej len backupserver), vybaví ho potrebnl m softvérom pre riěel zálohovania a
archivácie a prepojí ho s existujricou sieťou LAN a s časne s existujricim prípojn}m bodom siete Internet.
Prostredníctvom backup erveru bude dodávatel'poskytovať objednávatelbvi nasledovné služby:
. služby automatizovaného zálohovania ridajov virtuálnych serverov (vosE) v mieste poskytovania

služieb
. služby automatizovaného uloženia a uchovania záloh do celkového objemu 0,5 TB spoločne za všetky

miesta poskytovania služieb
. službu automatizovanej replikácie vytvoren; ch záloh do datacentra dodávatel'a do celkového objemu

0,5 TB spoloěne za všetky miesta poskytovania služieb
. služby obnovy ridajov z vytvoren; ch záloh, vždy napožiadanie objednávatelbm.
Alternatívne móže dodávatel'použiť namiesto backupserveru službu bežiacu na inom vlastnom zariadeni
umiestenom v mieste poskytovania služby napr. ako sričasť virtualizácie serverov.

2.3 Miestom poskytovania služieb je Kysucká kniárica v Čadci, Ul. 17. novembra 1258,022 01 Čadca

čl. rrr
Práva a povinnosti poskytovatel'a servisu

3.1 Poslgrtovať služby podl'a boduŽ.2prostredníctvom vlastn; ch zariadení a vlastn; ch služieb.



aaJ.J

3.2 V prípade poruchy vykonať mimoriadne servisné zásahy v pracovn; ch dňoch do dvadsaťštyri hodín a cez
víkend alebo cez sviatky do 72 hodín od jej nahlásenia objednávatelbm. Inštalácie a akÍ:tta|izácie
programového vybavenia, zmeny nastavení podťa požiadaviek objednávatel'a sa nepovažuj za poruchu
abudri vybavené podlia časoq ch možností aaktuálneho vyťaženia poskytovatel'a, objednávateť sa móže
o predpokladanom termíne informovať telefonicky alebo e-mailom.

Elekhonicky potvrdiť prijatie hlásenia do dvoch hodín od nahlásenia objednávatelbm.

3.4 Po ukončení každého servisného zásahu v mieste servisu predložiť objednávatelbvi na potvrdenie servisq
list a prostredníctvom vzdialeného prístupu cez sieť Internet poslať o tomto informáciu elektronickou
poštou na adresu objednávatel'a.

3.5 Viesť evidenciu servisn; ch zásahov a na požiadanie futo predložiť objednávateťovi.

3.6 V prípade závázkov objednávateťa po lehote ich splatnosti voěi poskytovatelbvi móŽe poskytovatel'
odmietnuť nastupiť na ďalší seŇisn zásah až do ich riplného uhradenia.

3.7 Určiť osob Zod vedné za servis a servisn po4

Telefon, emailová adresa: 
lMeno a priezvisko zodpovednej osoby:

04 1 700 l 3 1 3, ssrvis(i?ilsiro.sk

[ng. Martin Michalec 041700 1 3 1 3, ser:vis,íg:girg- ďd

3.8 Pri práci s osobn mi dajmi klientov objednávatel'a sri pracovníci poskytovatelb, ktorí by pri v. kone
svojej činnosti mohli prísť do styku s osobn; mi írdajmi, povinní dodržiavať zásady a pracovné postupy

zabezpeěujilce náIežitl ochranu sprac van; ch osobn; ch ridajov pred prístupom neoprávnen; ch osób k
! mto informáciám. Preto objednávateť vyžaduje od poskytovateía náležitri ochranu osobnl ch dajov

svojich klientov, ako aj závázokmlěanlivosti o osobn ch ridajoch, ku ktorl m by pracovníci poslgrtovatel'a
mohli mať prístup počas vykonu prác pre objednávateía, ato v srilade s platn mi právnymi predpismi,
osobitne v intenciách Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobq ch ridajov v neni neskorších predpisov.

3.9 Poslgrtovateť je povinn pri plnení svojich závázkov podťa tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou tak, aby plnením poslgrtovatel'a podl'a tejto znluvy nedošlo ku škode alebo inej
nemajetkovej ujme Objednávateta s osobitn; m zretelbm na skutočnosť, aby nedošlo pri poslgrtovaní
plnenia podlia tejto zmluvy k strate alebo riniku dát objednávatel'a, alebo ich zneužitiu tretími osobami;
poslgrtovateť zodpovedá za škodu spósobenir objednávatelbvi v dósledku straty dát alebo ich arcužitia
tretími osobami. !

3.10 Všetky dáta ainformácie uložené na prostriedkoch objednávatel'a (napr. diskoch, prenosn ch,
zálohoq ch, archívnych a in; ch médiách) sri v,. hradn m duševn; m vlastníctvom objednávatel'a.

3.11 Všetky informácie t kajrice sa objednávatel'a, ako aj všetky informácie a dáta uložené resp. nachádzajirce
sa na prostriedkoch alebo serveroch objednávatel'a alebo poskytnuté poslgrtovatelbvi v srivislosti s touto
zmluvou, sri dóverné v zmysle 271 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

čl rv
Práva a povinnosti objednávatel'a servisu

4.1 Nahlasovať servisné požiadavky elektronickou poštou na adresu: alebo telefonicky na
ěíslo:041/7001313, alebo priamo niektorej zodpovednej osobe poskytovatel'a, pričom hlásenie poruchy
musí obsahovať:
. . identifikáciu objednávateía (firma, kontaktná osoba, telefón)
. identifikáciu servisovaného zariadenia
. typ a popis servisnej požiadavky (popis a odstránenie poruchy, zmena parametrov alebo funkčnosti

a pod.).
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4.3

4.2

4.4

4.5

Umožniť poskytovatelbvi prístup k zariadeniam a vytvoriť pracovníkom poskytovatelh podmienky pre
prácu so serverom v čase, kedy objednávatel'požaduje akrikol'vek servisn ěinnosť.

Umožniť poskytovatelbvi prevozzariadenia na opravu do svojho servisu, pokial' toto nie je moáré opraviť
priamo v priestoroch prevádzky obj ednávatel'a.

Potvrdiť poslgrtovatelbvi predložen; servisn list.

Uhradiť včas všetky náklady spojené s poslrytnut mi službami (práca, nráhradné diely). V prípade

nemožnosti odstrrániť poruchu online a v prípade odstraňovania poruchy v priestoroch Kl,suckej knižnice
uhradiť aj cestovné náklady.

5.1

4.6 Zabezpečiť, aby počas doby trvania tejto zmluvy, na servisovan; ch zariadeniach realizovali Činnosti

totožné s ěinnost'ami uvedenl mi v bode 2.2 tejto zmluvy iba pracovníci poslrytovatel'a alebo osoby ním
poverené.

4.7 Poskytn ť pre zariadenia poskytovatel'a prípojné miesto k zdroju neprerušitelhého napájania elektrickou
energiou a poslgrtn ť pripojenie k sieti internet za ričelom prenosu replikácii vytvoren; ch zá|oh, ako aj za
írčelom správy, idržby a monitoringu prevádzky.

4.8 Zabezpeěiť v srilade s odporuěeniamiposlgrtovatel'a ričinnri antivírovri ochranu ostatn}ch zaiadeni
spolupracujricich so servisovan; mi zariadeniami alebo využívajricich služby servisovan ch zariadeni.

4.9 Objednávatel' je povinn strpieť nedostupnosť služieb v čase pravidelnej idržby, kJorá bude pravidelne
vykonávaná vždy v nedel'u od čase od 0:00 hod. do 12:00 hod.

Cl. v
Cena a platobné podmienky

5.2

Cena za služby podl'a bodov 2.2 je 288 s DPFV1 rok. V cene je zahrnuté zálohovanie lx virtuálny operaČn

systém. V cene nie sri zapoéitané dopravné nráklady v prípade odstraňovania poruchy v Kysuckej knižnici
v Čadci - budri vyričtované pevnou sumou vo q ške 30 , za cestu tam i spáť.

Cenu za služby podl'a bodov 2.2tejto nnluvy uhradí objednávateť poslgrtovatel'ovi podl'a nižšie uveden ch
sadzieb na zák|ade faktírr vystaven ch dodávatelbm bankoq m prevodom na číslo ričtu uvedené v záhlaví
tejto zmluvy.

Poslgrtovateť vystaví faktriru vždy do desiateho dňa v mesiaci nasleduj com po období predchádzajriceho
kalendárneho roka - do l0. januiára nasledujriceho kalendárneho roka. Splatnosť fakturje 14 dní.

5.4 Ak sa objednávateť dostane do omeškania s ťrnančn m plnenítn, je povinn; bezodkladqB o tom rokovať
s poslgrtovateťom. Ak sa zmluvné strany nedohodnri písomne na riešení omeškania, poslgrtovateť je
oprávnen vyričtovať objednávateťovi dohodnuté roky z omeškania vo q ške 0,05/0 z dlžnej sumy za každ ,
deň omeškania.

5.5 Ak si poskytovateť neplní svoje povinnosti podlb bodu 3.1. a3,2. tejto zmluvy avprípade vpadku
v predmete zmluvy vinou poskytovatel'a (poslgrtovateť neuvedie systém do funkčného stavu) trvajricom
dlhšie ako 48 hodín, objednávateť je oprávnen poskytovatelbvi vyirčtovať zmluvn pokutu - za nesplnenie
zmluvnej povinnosti a|ebo za každ ch 24 hodin omeškania s odstránením chyby: neuvedenie systému do
funkčného stavu vo v ške 30 ,. Zmluvnri pokutu možno vyričtovať najviac do sumy 300 .

5.6 Vyuětovaná zmluvná pokuta alebo roky z omeškania sri splatné do 14 dní od doručenia vy čtovania
zmluvnej strane, 

čt. vr
záverečné ustanovenia

6,I Právne vďahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušn; mi ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky relevantn mi vo vďahu k predmetu zmluvy.

5.3



6.4 Ktorákol'vek zmluvná strana je oprávnená od tejto zmluvy odstupiť v prípade, že sa druhá zrnluvná strana
dopustí podstatného porušenia tejto zmluvy. Odstupenie musí byť vykonané vo forme písomného ozrámenia
o odstupení, v ktorom bude špecifikovan; dóvod odstupenia, a ktoré bude druhej zmluvnej strane doruěené
v srilade s ustanoveniami tejto zmluvy o doruěovaní. Od okamihu doručenia písomného oznámenia o
odstupení adresátovi sa táto zmluva v celom rozsahu abez náhrady zrušuje. T; m nie sri dotknuté práva na
niáhradu škody z titulu porušenia tejto zmluvy, práva na zap|atenie zmluvnej pokuty ani iné práva, ktoré
podl'a dohody zmluvnych strán, podl'a všeobecne závámÉho právneho predpisu alebo podl'a povahy veci
majri rvať aj po skoněení tejto zmluvy. Na čely urěenia toho, ěi je porušenie zmluvy podstatné, sa použijír
ustanovenia 345 Obchodného zákonníka.

Pre doručovanie ak}chkol'vek písoinností podl'a tejto zmluvy platia adresy zmluvn ch strán uvedené

v záhlaví tejto zmluvy, pokial'niektorá zmluvná strana neoznámi druhej zmluvnej strane iné kontaktné ridaje
pre doručovanie písomností. Pre doruěovanie všetk ch druhov písomností podl'a tejto zmluvy alebo

v srivislosti s ňou sa strany dohodli, že zásielky musia byť doručované vo forme doporučen ch zásielok,
pričom platí, že sa odoslaná zásielka považuje za doručenri adresátovi uplynutím 10 pracovn; ch dní od
odoslania, pokial'sa nepreukiže skorší okamih doručenia. Forma doporuěenej zásielky sa nevyžaduje pre

doručovanie faktrir.

6.6 Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmluvy stane neplatn; m či neriěinn; m, nedo! ka sa to or*r .r, ustanovení

tejto zmluvy, ktoré zostávajri platné a riěinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaváanjí dohodou nahradiť
neplatné alebo neričinné ustanovenie noq m ustanovením, ktoré zodpovedá póvodne zam šťanému riěelu
neplabrého alebo neriěinného ustanovenia. Do doby closiahnutia dohody medzi zmluvn; mi stranami platí
zodpovedajťrca prava všeobecne záviiznych právnych predpisov Slovenskej republiky.

6.7 Poslqrtovatel'potvrdzuje, že je mu známa skutoěnos{ že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou
podl'a 5a zákona é.21I/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o znene a doplnení niektorl ch
zákonov, v znení neskorších predpisov.

6.9

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, po jednom rovnopise pre obe zmluvné strany.

Táto zmluva nadobrida platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvn; ch strrán a ričinnosť {eň nasledujrici po
zverejnení zmluvy na web stránke objednávatel'a. Na uvedené ričely udel'uje poskytovatel'objednávatelbvi
písomn srihlas so zverejnením všetk_ ch svojich identifikačn ch ridajov.

6.2 Zmluvu je možné meniť len písomn;imi

6.3 Zm|uva sa uzafuára na dobu neurčitu.
lehota je tri mesiace a začína plyn ť od

6.5

6.10 Strany si ttito zmluvu pred jej

vlastnoručnepodpisuj .

V Čadci, dňa: 18.3.2027

za, objednáv ate|a:

a oboj stranne podpísanymi dodatkami.

Zmluvu móže vypovedať ktorákoltek zmluvná strana. Vypovedná
prvého dňa mesiaca nasledujriceho po doručení vYpovede.

podpisom preěítali, porozumeli jej obsahu anaznak srihlasu s jej obsahom ju

Y Ž/Ji[e, dňa: l e , 3 eD ,/ !

@ovatelb:

6.8
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