Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní správcovských služieb výpočtovej techniky za
paušálnu odmenu
uzatvorenej dňa 22.12.2008 medzi zmluvnými stranami:
Poskytovateľ:

Ján Drábik JD SERVIS
zapísaný v živnost. registri vedenom Okres. úradom v Prievidzi
Číslo živnostenského registra: 340-19037
sídlo: Pravenec 271/A, 972 16 Pravenec
IČO: 41054261
DIČ: 1047354616
zast.: Ján Drábik

(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Odberateľ:

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín
Oddiel: Sro Vložka číslo: 2223/R
Sídlo: Košovská 1, Prievidza
IČO: 31 579 183
IČ DPH: SK2020467350
bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK20 0200 0000 0032 7885 8257
zast.: Ing. Marián Bielický, konateľ spoločnosti

(ďalej len „odberateľ“)
Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 3 k zmluve o poskytovaní správcovských
služieb výpočtovej techniky za paušálnu odmenu uzatvorenej dňa 22.12.2008 v znení jej
dodatkov, v súlade s jej Článkom VI., s týmto obsahom:
1. Článok I. Predmet a rozsah plnenia sa mení nasledovne:
„Poskytovateľ sa zaväzuje odberateľovi poskytovať správcovské a poradenské služby
tykajúce sa výpočtovej a kancelárskej techniky a počítačovej siete. Pod poskytovaním
správcovských služieb sa rozumie zabezpečenie preventívneho online HW a systém
monitoringu a servisu hardvérového aj softvérového vybavenia odberateľa, v rozsahu
celkovo 15 hodiny mesačne s nasledovným rozložením:
-

15 hodiny mesačne - servisné služby na výzvu odberateľa.
Poskytovateľ sa zaväzuje evidovať odpracované servisné hodiny a vykonané

práce.

-2-

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať:
1x mesačne vyhodnotenie údajov monitoringového systému.
Servisom softvérového vybavenia sa mysli inštalácia a servis operačných systémov a
hotových softvérových aplikácii po systémovej stránke.
Licenčnú zodpovednosť za softvér ma odberateľ. Poskytovateľ sa zaväzuje
inštalovať iba softvér dodaný odberateľom k inštalácii.“
2. Článok III. Platobné podmienky sa mení nasledovne:
„Odberateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby platiť peňažnú odmenu vo výške 328,00
€ bez DPH mesačne od 1.4.2020, na účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy,
najneskôr do 14tich dní po vystavení faktúry. Súčasťou paušálnej odmeny sú aj cestovné
náklady do 10km od sídla poskytovateľa.
Výmer - Online monitoring výpočtovej techniky 14PC po 2€/PC bez DPH mesačne.
Servisné služby na výzvu odberateľa 15 hodin po 20€/hod bez DPH mesačne.
V prípade, presiahnutia zmluvne dohodnutého rozsahu prác, odberateľ sa zaväzuje tieto
doplatiť po vzájomnej dohode vo výške 22,00 €/hod bez DPH pri vyúčtovaní vždy na
konci kalendárneho roka.

3.
4.

5.
6.
7.

V prípade omeškania s platením peňažnej odmeny sa odberateľ zaväzuje zaplatiť
poskytovateľovi zmluvnú pokutu 0,05% z odmeny za každý deň omeškania.“
Ostatné ustanovenia tejto zmluvy ostávajú nezmenené.
Dodatok č. 3 k zmluve o poskytovaní správcovských služieb výpočtovej techniky za
paušálnu odmenu uzatvorenej dňa 22.12.2008 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu
všetkými zmluvnými stranami a účinnosť 1.4.2020.
Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu,
z ktorých každá zmluvná strana dostane jedno vyhotovenie.
Strany sa na uzavretí Dodatku č. 3 dohodli slobodne, vážne, bez uvedenia do právneho
omylu, pričom jeho zneniu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú.
Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, s jeho obsahom súhlasia, čo
potvrdzujú svojimi podpismi.

V Prievidzi dňa .......................

_________________________
Ján Drábik
Ján Drábik JD SERVIS

V Prievidzi dňa .....................

___________________________
Ing. Marián Bielický
konateľ spoločnosti
Technické služby mesta
Prievidza s.r.o.

