
ZMLUVA O DIELO 

č. 02/2015 

uzatvorená podl'a § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 
v platnom znení ( ďalej len „zmluva") 

Objednávatel': 

V zastúpení: 

a 

Poskytovatel': 

V zastúpení: 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Stredná odborná škola dopravná 
Sklenárova 9 
821 09 Bratislava 
IČO: 31797920 
DIČ:2021486643 
IČ DPH. SK2021486643 
Bankové spojenie: ŠTÁTNA POKLADNICA 
Číslo účtu: SK28818000000070004 73184 
Ing. Miroslav Hrabovský, riaditel' školy 

Localnet s.r.o. 
Drieňová 34 
821 07 Bratislava 
IČO: 35948434 
DIČ:2022042264 
IČ DPH: SK2022042264 
Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava 
Číslo účtu: 2990870855/0200 
IBAN: SK07 0200 0000 0029 9087 0855 
SWIFT: SUBASKBX 
Vložka číslo: 37041/B 
Maroš Kováčik - konatel' 



Článok II. 
Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je správa a vedenie webovej domény objednávatel', údržba a obnova 
informačných systémov a výpočtovej techniky ( ďalej len „údržba systémov") v dohodnutom 
rozsahu za dohodnutých podmienok a na dohodnutom mieste - v sídle objednávateťa, 
prípadne prostredníctvom vzdialenej správy, príp. v sídle poskytovateťa, všetky práce spojené 
s údržbou systémov budú realizované výlučne a na základe ústnej, telefonickej alebo 
písomnej požiadavky objednávateťa. 

Článok III. 
Špecifikácia rozsahu poskytovania služieb 

a) správa webového a emailového servera
b) Aktualizácie CMS - webovej stránky
c) Monitoring CMS
d) Technická podpora CMS
e) preventívna kontrola systémov a činnost' vedúca k predchádzaniu poruchám

f) konfigurácia systému podťa požiadaviek objednávateťa
g) 
h) 
i) 
j) 
k) 
l) 

konzultácie potrieb v IT odbore 
inštalácia nového softvéru a hardvéru podťa požiadaviek objednávateťa 
vyhťadanie a odstránenie porúch na systémoch 
školenia pre zefektívnenie práce so systémom 
koordinácia dodávateťov a ďalšie potrebné služby v rámci IT odboru 
programovanie doplnkov 

m) zavádzanie, kontrola a oprava NN dat. sietí

ČlánokIV. 
Ceny za služby, fakturácia, platobné podmienky 

Zmluvné strany sa dohodli na cene za poskytnuté služby nasledovne: 

a) paušálna platba za poskytnuté IT služby počas trvania školského roka ( 1 O
kalendámych mesiacov) bude predstavovať sumu 360 EUR s DPH/mesiac.

b) paušálna platba za poskytnuté IT služby počas mesiacov júl - august (letné prázdniny)
bude predstavovať sumu 108 EUR s DPH/mesiac.

c) ceny sú konečné.



d) za poskytnuté služby objednávatel' zaplatí poskytovateťovi dohodnutú cenu na základe
predloženej faktúry. Poskytovatel' vyúčtuje cenu služieb za kalendárny mesiac
v súlade s článkom IV, bod a.) a b.). Faktúra obsahuje náležitosti daňového dokladu
podťa príslušných všeobecne závazných právnych predpisov.

Článok V. 
Odovzdanie vykonaných prác 

a) o údržbe systémov a práci na webovom portáli za kalendárny mesiac vyhotoví
poskytovatel' zápis poskytnutých služieb

b) objednávatel' prevzatím faktúry a rozpisu preberá poskytnuté služby, je s nimi plne
oboznámený a súhlasí, že bolí vykonané.

Ob,iedeáv,ai:PI'" 
STREDNÁ O BUR'ilQ_A
ŠKOLA DOPRAVNA 

klenárova 9, 821 09 Brati 

Ing. Miroslav Hrabo 
riaditeť školy 

Bratislava, 29. j anuár 2015 

Maroš Kováčik - konatel' 
Localnet s.r.o. 

'v}LocalNeť' 0 

network & internet s01Vices 

Drieňová 34, 821 02 BratislavaIČO: 35948434 IČ DPH: SK2022042'264 
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