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Pozáručná a mimozáručná zmluva é. 2017 lcLll205
uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 zákolra č, 5l3ll99l Zb. Obchodný zákonník

v zneni neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami

l, Objednávateť: Kysucká knižnica v Čadci
Ul. l 7. novembra 1258
022 0l Čadca
Ičo: 36l45068
DIČ:2021435625
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu, IBAN SK48 8l80 0000 0070 0048 l360

zastúpený: PhDr, Janka Bírová, riaditel'ka
(d'alej len ..objednávatel"')

a

2, Poskytovatel': MS-SOFT, s.r.o.
Komenského 53
0l0 0l ŽILINA
Ičo 4483262l
DIČ: 2022846782
Ič opH: sK2022846782
Bankové spojenie: Tatrabanka a.s.

Číslo účtu: SK78 l l00 0000 0026 2086 5768
zastúpený: RNDr. Marian Sabo, konatel'
zapísaný: OR OS Žilina Odd. Sro, vl. č.5|496lL

(d'alej len,,poskytovatel*')

s nasledovným obsahom:

Článok l
Predmet zmluvy

l. Predmetom tejto zmluvy(d'alej len ,,zmluva") je závázok poskytovatela zabezpečiť pre
objednávateťa servisné činnosti v rozsahu uvedenom v ods. 2 tohto článku, ktdré sú nutné
pre riadne f,rngovanie a používanie systému CLAVIUS (ďalej aj ako ,,SW") a tomu
zodpovedajúci závázok objednávatel'a riadne poskytnuté činnosti prevziat' a zaplaIit'
poskyovatel'ovi cenu dol-rodr-rutú v zmluve.

2. Servisné činr-rosti, ktoré sa poskytovatel' zavázuje zabezpečit'pre objednávatel'a:
a) zmena nastavení, sprevádzkovanie nových vlastností jednotlivých modulov;
b) inštalácia jednotlivých častí na základe d'alšich objednávok;
c) školenia a inštalácie jednotlivých modulov systému okem základného školenia obsluhy

kompletného systému;
d) inštalácia a konfigurácia aktLtalizácii systému:
e) iníbrniácie o d'alšorn roz_r,oji sl,sténru a iných nadvázu.júcich programoch;
f) kontrola a ukážka postr-rpu opráv chybne ukladarrých dát;
g) opravy dátových súborov pri chybách systén]u, spósobených vonkajšími vplyvmi alebo

vinou nevhodného zaobchádzu,ia obsluhy či inej osoby na strane objednávateťa;



h) opravy chybných dátových súborov spósobených vinou zvláštnych činitel'ov na strane
objednávatel'a (vírusy, elektromagnetické žiarenie a pod.) v súlade s Č1. IX ods, 5 Zmluvy
o dodani a používaní knihovníckeho systénru Clavius;
konzuItácie a riešenie individuálnych požiadaviek objednávatel'a systému;
úpravy a tvorba tlačových zostáv podl'a požiadaviek objednávatel'a;
prenos dát na pobočky a strediská,

Servisné činnosti budú vykonávarré v mieste sídla objednávatel'a alebo prostredníctvom
vzdiaIeného pristupu, ak bude zo strany objednávatel'a umožnený.

čtenok 2
Cenník servisných činnosti

Cerra selvisnýcl,t činnosti uvedených r, člárrku l zmluvy je dohodou obidvoch strán
v zmysle aktuálneho cenníka servistt systénru Clavius stanovená ako:

činnosti hradené paušálnou čiastkou odr odenou od celkor,ého počtu PC
pre 9 PC - 9Z1,60 € bez DPH,

Servisný zásah pomocou vzdialeného prístupu bude uskutočnený najneskór do 4
kalendárnych dní od nahlásenia požiadavky servisnému technikovi.

V pripade nutnosti osobnej návštevy servisného technika v prevádzke objednávateťa je
zvlášt' účtované cestovné podl'a skutočnej vzdialenosti a sadzby za km, ktorú určuje
dodávatel' na základe cerrrríka servisných činnosti systému Clavius:

automobilom 0,3
I

vereinou dopravou

ceny sú uvedené bez DPH.

V prípade expresného zásahu (do 48 hodín. po dohode so zákazníkom) bude účtovaný
jednorazol,ý príplatok 50,- € bez DPH .

článok:
Spdsob objednávania a rea|izácie servisných služieb

Služb1, podl'a zmluvy móže objednat' poverer-rý zamestnanec objednávatel'a - písomne,
ťaxonl, e-mailom alebo telefonicky, V pr,ípade objednávky váčšieho rozsahu má
poskytovatel' právo požadovat'objednávku faxom alebo e-mailom a následne i písomne a
objednávatel' je povinný požiadavke formou objednávky vyhovieť.
Pred servisným zákrokom vytvorí overenú zá]ohu dát na externé médium poverený
pracovník objednávatel'a.
Servisný technik poskytovatel'a je povinný pri svojom zásahu postupovať v odbomých
prácaclr tak. aby s minirnálnl,ni nákladnri splnil požiadavklr ob.jednávatel'a.
Objednávatel'1e povir-Lný byt' pritonlný a odsúhlasit'. eventuáIne ihned' zamietnut' všetky
zásahy servisného technika, V každonr prípade je však servisný technik povinný
objednávatel'a vopred irrformovat' o povahe servisného zásahu, ktorý mieni vykonat'
a o jeho predpokladanýclr následkoch.
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Potvrdenie vykonania servisného zásahu potvrdia na servisnom liste pracovník
poskytovateI'a (servisný technik) a poverený zástupca objednávatel'a,
Zmluvné strany si vzájomne odsúhlasia a potvrdia aj vykonanie zásahov prostrednictvom
vzdialeného prístupu.
Všetky služby pri výpadku určeIrélro servisrrélro teclrnika 1, prípade cl-roroby a dovolenky
budú Liešir'ostatní pracovrríci dodávatel'a z pt,acoviska v Tábore.

čhnok 4
PIatobné podmienky

Pokiať zmluva nebude ukončená ipo<Jl'a Članku 1.1. ak ani objednávatel' nenahlási zmenu
počtu počítačov, na ktorých je SW prevádzkovaný (podl'a Članku 6;. poskytovatel' vždy
Vystavi laktúIu za aktuálny kalendárny rok k 31,5, vo výške paLršálnej čiastky na úhradu
s]užieb v zmysle článkr"r 2 zmluvy,
Uhrada prác realizovaných nad rámec činností uvedených v článku 1 ako aj úhrada
cestovných nákladov spojených so servisným zásahom v mieste sídla objednávateťa bude
realizovaná na základe osobitnej faktťlry vystavenej poskytovatel'om so všetkými
náležitost'ami daňového a účtovného dokladu podl'a práva Slovenskej republiky.
Splatnost' laktúr je l4 dní odo dňa ich doručenia objedrrár atel'oi,i.
V pripade neuhradenia faktúry objednávatel'onr. je poskl.tovateI' oprávnený odmietnut'
d'alšie poskytol,anie služieb uvedených v článku l zmluvy

Článok 5
Povinnosti poskytovatel'a

Poskyovate|' je povinný sústavne zabezpečovat' pohotovost' k plneniu zmluvy, je povinný
plnit'všetky závázky podl'a zmluvy riadne a včas a so všetkou odbornou Starostlivost'ou,
Poskytovate]' je povinrrý postupovať pri servisnom zásahu s odbornou slarostlivost'ou,
v súIade s touto zmluvou a platnými všeobecne záváznýmí právnymi predpismi, ktoré sú
alebo r,čase vykonania set,visného zásahu. budú relevantné vo vzt'ahu k plneniu zmluvy.
Poskytovatel' je povinný na výzvu povereného zamestnanca objednávatel'a obratom
potvrdit' poskytnutie servisného zásahu. Pritom je povinný komunikovať bez zb}točných
odkladov telefonicky, t'axom alebo e-mailom a v prípade žiadosti objednávatel'a následne
túto komunikáciu potvrdit', Poskytovatel'je povinrrý vyhoviet' žiadosti objednávatel'a na
použitie forrny konrur-rikácie, a to ihned' po obdržaní takej žiadosti. PoILlšenie tolrto
závázku sa bude považovat'za podstatné porušenie zmltrvy poskl,tovateIom,
Poskl,tovatel' je povinný plnit' objednávky objednávatel'a vo vzájomne dohodnutých
termínoch.
Poskytovatel' zodpovedá za vady SW vzniknuté v dósledku neodborného poskytnutia
servisného zásahu.

Článok 6
Povinnosti objednávatel'a

Objednávatel' je povirrrrý poskytrrút' poskytovatel'ovi primeranú súčinnost' na to, aby
poskytovateI' mohol spInit' svoje závázky podl'a zmluvy.
Objednávatel' je povinný komunikovat' s posk}.tovatelom bez zb}toěných odkladov
telefonicky, faxom alebo e-mailom a v prípade žiadosti poskytovatel'a následne túto
komunikáciu potvrdit'.
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Objednávatel' je povinný informovat' o zistených problémoch poskytovatefa bez
zb14očného odkladu a zaistit'. aby rra základe zistenej chyby nedochádzalo k následným
škodám.
Objednávatel' je povinný posk}tnúť posky,tovatel'ovi liadne a včas všetky informácie
potrebné pre splnenie povinností vypIývajúcich zo zmluvy.
Objednávatel' je povinný akékol'vek zásahy, zmeny, oplavy a lozšírenie HW vopred
konzultovať s poskytovatel'om. Pritom je povirrný rešpektovat' tie podmienky, ktoré
označí poskytovatel' ako podstatné pre zachovanie spol'ahlivej funkcie SW.
Objednávatel' je povinný v dohodnutot-tt termíne uhradit' poskytovateI'ovi faktúry za
riadne a r,Čas Posk;,1n.,16 služb1, V prípade rneškarria s ťrhradou faktúr.v je poskytovatel
oprávr-rený odmietnut'poskytovanie d'alšich služreb až do dňa úhlady faktúry.
Objednávatei'je povirrný nahlásit' poskytovatel'ovi ztnenu počtu PC staníc, na ktorýcli je
SW prevádzkovaný do konca mesiaca, v ktorom sa zn,Iena uskutočnila.

Č|ánok 7
Ďalšie podmienky

plá\,ne vzt'ahy nertpravené zmluvou sa liadia príslušnýrrri ustanoveniami obchodného
zákor-rr-ríka a d'alšimi právn;,nri predpisrrrr Slovcnskej republiky relevantnými vo vzt'ahu
prednretu znrluv;,.
Osobitná zmluva rieši spracovanie osobných údajov v rámci servisnej činnosti,
Zmluvu je možné meniť len písomnými a obojstranne podpísanými dodatkami.
Zmluva je napísaná v štyroch vyhotoveniacl-r, po dve vyhotovenia pre každú zmluvnú
Stranu.
Zmluva.je uzatvotená na dobu ncurčitú Zmluvu móže vypovedat' ktorákol'vek zmluvná
stlal]a a to aj bez udania dóvodu, Výpovedná lehota 1e ku koncu aktuálnelro kalendárneho
roka. v ktoron bola výpoved' doručená.
Ktorákol'vek zmluvná strana je oprávnetlá od zmluvy odstúpit' v prípade. že sa druhá
zmluvná strana dopustí podstatného porušenja zmluvy. Odstúpenie musí byt'vykonané vo
forme písonrného oznámenia o odstúpení, v ktorom bude špecifikovaný dóvod odstúpenia.
a ktoré bude druhej zmluvr-rej strane doručené v súlade s ustanoveniami o doručovaní v
zrnluve, Od okamil-ru doručenia písomného oznámenia o odstúpení adresátovi sa táto
zmluva v celom rozsahu a bez nálrrady znršuje, Týrn nie sú dotknuté práva na náhradu
škody z ritulu pot,ušenia zn]]u\ly. prá\,a na zaplatenie zm]uvnej pokuty ani iné práva. ktoré
podi'a dohody zmluvných strán. podl'a všeobecne závázného právneho predpisu alebo
podl'a povahy veci majú trvat' aj po skončení zmluvy. Na účely určenia toho, či je
porušenie zmluvy podstatné sa použijú ustanovenia §345 Obchodného zákonníka,
Pre doručovanie akýchkol'vek písomností podl'a zmluvy platia adresy zmluvných strán
uvedené v záhlaví zmlrrvy pokial' niektorá zmluvná strana neoznámi druhej zmluvnej
strane iné kontaktné údaje pre doručovanie písomností. Pre doručovanie všetkých druhov
písotlností podl'a zmluv1 alebo v súvislosti s tiou sa strany dohodli. že zásielky musia byt'
doručol,ané vo forme doporučených zásielok. pričor-r-r platí, že sa odoslaná zásielka
považuje za doručenú adresátovi uplynutím piatich pracovných dni od odoslarria, pokial'
sa nepreukáže skorší okamih doručerria. Fornra doporučenej zásielky sa nevyžaduje pre
doručovanie ťaktúr.
Ak sa niektoré ustanovenie zmluvy stane neplatným či neúčinným, rredotýka sa to
ostatných ustanovení zmluvy, ktoré zostáva.iú platné a účinné, Zmluvné Strany sa v tomto
prípade zavázujú dohodou nahradit' neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým
ustanovením, ktoré zodpovedá póvodne zarnýšl'anému účelu neplatného alebo neúčinného



ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi zmluvnými stranami platí
zodpovedajúca úprava všeobecne záv ázný ch pr áv nych predpisov Slovenskej republiky,

9. Poskytovatel' potvrdzuje, že je mu známa skutočnost', že zmluva je povinne
zverejňovanou zmluvou podl'a § 5a zákona č. 21112000 Z, z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

10. Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnost'
v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávatel'a, s poukazom na
ustanoverLie bodu 8 tohto článku a v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.

11. Obe strany si zmluvu pred jej podpisom prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak toho,
že zmluya je prejavom ich pravej, slobodnej a ničím neobmedzenej vóle pripojili svoje
podpisy.

V Čadci. dňa 15.1,2.2OI7 V Žiline. dňa I4.I2.2OI7

za objednáya19lej ]L Za Dosk\toVatel'a:

PhDr. JaŇa Bírová
riaditel'ka Kysuckej knižnice v Čadci

RNDr. Marian Sabo
konatel' spoIočnosti


