ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY
uzatvorená podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
medzi zmluvnými stranami
Zmluvné strany
Objednávateľ: Mesto Prešov, Hlavná 2907/73, 080 Ol Prešov
IČO: 00327646
DIČ:2021225679

Bankové spojenie:
Číslo účtu: ............................................................. .
(ďalej len objednávateľ)
Zhotoviteľ:

JIS-SK, s.r.o., J. Hollého 8, 080 Ol Prešov

IČO :45687951
DIČ : 2023092093
IČ DPH: SK2023092093

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu : SK76 0200 0000 0027 84888755
(ďalej len zhotoviteľ)
Názov služby: "Licenčná zmluva priebežnej aktualizácie SW a servisnej podpory v Školských
jedálňach pri MŠ"
Čl. I.

Úvodné ustanovenia
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu bude poskytovať služby pre objednávateľa podľa čl.
II tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje za služby zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa
článku IV. tejto zmluvy.

Čl. II.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb aktualizácie SW programu pre Školské jedálne pri
MŠ.
Bratiskavská
Hviezdoslavova
Haburská
Fraňa Kráľa
Mukačevská

Volgogradská

Zmluva zahŕňa dodávku nasledovných služieb :
l. Inštaláciu vyšších verzií SW Sklad a SW Stravné, konfiguráciu SW Sklad a Stravné.
2. Školenie obsluhy systému.
3. Dohľad nad prevádzkou systému po inštalácií.
4. Vykonanie ročnej uzávierky

-

Čl. III.
Poskytovanie služieb a aktualizácia SW
Zhotoviteľ

sa zaväzuje poskytovať služby každoročne v mesiaci január servisnou návštevou na
zariadení, kde je dodaný SW nainštalovaný v dohodnutom termíne s vedúcou ŠJ
Čl. IV.
Poskytovanie služieb a platobné podmienky

Cena za poskytované služby zhotoviteľom je stanovená ročným poplatkom vo výške 210 € s DPH
pre jedno zariadenie. Výsledná cena za šest' zariadení MŠ je 1260 € s DPH .
Popis jednotlivých položiek je uvedený v prílohe tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za poskytované služby na základe faktúry
vystavenej zhotoviteľom so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, a to bezhotovostným
prevodom na účet zhotoviteľa.
Čl. v.
Záručné a servisné podmienky
Zhotoviteľ

poskytuje trvalú záruku na vykonané práce a dodané tovary po dobu 24 mesiacov odo
odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela počas celej doby záruky a
reklamované vady je povinný začať odstraňovať bezodkladne najneskôr však do 15 dní. Počas
uvedených záručných lehôt je každá záručná oprava bezplatná, s výnimkou prípadu, že poškodenie,
resp. znefunkčnenie diela, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bolo spôsobené neodborným zásahom,
resp. neodborným užívaním diela, príp. prírodným živlom.
dňa

Čl. VI.
Zaistenie garantovanej pohotovosti na servisný zásah
Zhotoviteľ

sa zaväzuje zaistiť pre objednávateľa trvalú
servisných prác je 29 €/hod bez DPH.

pohotovosť

na servisnú

činnosť.

Cena

Čl. VII.

Zaistenie výpočtovej techniky
Zhotoviteľ

sa zaväzuje zaistiť pre objednávateľa dodanie a servis HW potrebného pre prevádzku
stravovacieho systému. Cena HW je stanovená aktuálnou cenou na trhu s výpočtovou technikou.
Čl. VIII.
Záverečné ustanovenia

Meniť

a doplňovať text tejto zmluvy je možné len písomnou formou - dodatko~, ktorý je platný po
odsúhlasení zástupcami oboch zmluvných strán. Prípadné práce nad rámec dohodnutý zmluvne,
budú riešené na základe dohody zmluvných strán dodatkom ku zmluve. Pokiaľ nie je v tejto zmluve
dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka.
Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň
jej zverejnení.
V Prešove, dňa 14.11. 2018
Zhotoviteľ:

Ji

Ing. Onderko Vladimír.

konateľ

V Prešove, dňa 14.11. 201.
Objednávateľ:
'
Ing. Turčanová
primátorka mesta

l-
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JIS-SK s r.o. • ročná kalkulácia pre SW a servis

Kalkulácia platná od:
mn. m.j.

Popis

program Stravné pre ZŠ a SŠ do 1000

cena € jednotková
bez
DPH
s DPH

l

cena € celková
bez DPH

s DPH

6 ks

30,00

36,00

180,00

216,00

• mod. Banka + Poštové poukážky

6 ks

30,00

36,00

180,00

216,00

• mod. Objednávanie internetom

o

ks

30,00

36,00

0,00

0,00

6 ks

30,00

36,00

180,00

216,00

• 3 aktívne datové oblasti

6 ks

10,00

12,00

60,00

72,00

• modul Normovanie strovy

6 ks

17 oo

2040

102,00

12240

o

rok

77,00

92,40

0,00

0,00

12 hod

2900

34,80

348,00

417,60

program MSklad pre ZŠ a SŠ

prenájem m-iestoru Strava (PPS)
• Strova. cz- prenájom priestoru 11 rok
Inštalácia Upgrade SW.

ročné

uzávierk_y v SW.

Diaľ.

S_práva

CELKOM

CELKOM na faktúre pre 6 ŠJ _m-i MŠ

1050,00 1260,00

1260,00 € s DPH

S pozdravom
Ing. Onderko Vladimír,

Lrnr... ~t.c:.l'

-

