
uzatvorená podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov 

medzi zmluvnými stranami

Zmluvné strany
Objednávateľ: Materská škola Michalovce Vajanského 5, S. H. Vajanského 5, 071 01

Michalovce
IČO: 35542128
DIČ: 2021635528
Bankové spojenie: Primá banka
Č. účtu: SK54 5600 0000 0042 6035 6001
(ďalej len objednávateľ)

Zhotoviteľ: JIS-SK, s.r.o., J. Hollého 8, 080 01 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 pre Školskú 

jedáleň pri Materskej škole Michalovce Vajanského 5“

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽBY

ČI. 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 Školskú jedálň pri 
Materskej škole S. H. Vajanského 5.
Zmluva zahŕňa dodávku nasledovných služieb :
1. Inštaláciu vyšších verzií SW a jeho konfiguráciu SW Sklad s modulom Normovanie stravy.
2. Inštaláciu vyšších verzií SW a jeho konfiguráciu SW Stravné.
3. Školenie obsluhy systému.
4. Dohľad nad prevádzkou systému po inštalácií.
5. 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 Š J
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ČI. IV.
Poskytovanie služieb a platobné podmienky

Cena za poskytované služby zhotoviteľom je stanovená ročným poplatkom vo výške 192 € s DPH. 
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.

ČI. V.
Zaistenie garantovanej pohotovosti na servisný zásah a servisné podmienky

Zhotoviteľ poskytuje trvalú záruku po inštalácii aktualizácie a reklamované vady je povinný začať 
odstraňovať bezodkladne najneskôr však do 15 dní bezodplatne. Počas uvedených záručných lehôt 
je každá záručná oprava bezplatná, s výnimkou prípadu, ktoré bolo spôsobené neodborným 
zásahom. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť pre objednávateľa trvalú pohotovosť na servisnú činnosť 
v prípade potreby.

ČI. VI.
Zaistenie garantovanej pohotovosti na servisný zásah

Zhotoviteľ sa zaväzuje zaistiť pre objednávateľa trvalú pohotovosť na servisnú činnosť. Cena 
servisných prác je 29 €/hod bez DPH.

ČI. 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.

ČI. VIII.
Platnosť zmluvy

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu 
určitú do 30.06.2020.

2. Tento zmluvný vzťah je možné vypovedať písomnou dohodou , alebo písomnou výpoveďou. 
Výpovedná lehota činí 3 mesiace a začína bežať od prvého dňa mesiaca po preukázateľnom 
doručení výpovede druhej zmluvnej strane.

ČI. IX.
Záverečné ustanovenia

1. Meniť a doplňovať text tejto zmluvy je možné len písomnou formou -  dodatkom, 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
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v tejto zmluve dohodnuté iné, riadia sa právne pomery z nej vyplývajúce ustanoveniami 
Obchodného zákonníka.

2. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň 
po jej zverejnení.

3. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých 1 vyhotovenie si ponecháva nadobúdateľ 
a 1 vyhotovenie poskytovateľ.

V Prešove, dňa 26.06. 2018 V Michalovciach, dňa 26.06. 2018

Zhotoviteľ: Objednávateľ:

Ing. Vladimír Onderko 
konateľ

Anna Veľková 
riaditeľ


