
DODATOK  K  ZMLUVE 

O POSKYTOVANÍ  SERVISU VÝPOČOVEJ TECHNIKY 

Č.   01102011                   
 

 

medzi:             Ingrid Bakajsová BENET 

Sídlisko Poľana 43 

06601 Humenné 

 

IČO:37 776 274 

DIČ: 1040608459 

bank.spojenie: UniCredit Bank 

                      číslo účtu: SK27 1111 0000 0013 8273 2008 

 

Zastúpená:    Ingrid Bakajsovou           

                                                        ako poskytovateľom na strane jednej 

 

 

 

a:                       Obec Lackovce 

    Lackovce 37 

    06601 Humenné 

                                              

    IČO: 37791699 

 

Zastúpená:        Ing. Ľuboslavou Hofericovou      starostkou obce 

                                                       ako objednávateľom na strane druhej 

 

 

 

 

§ 1 Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je poskytovanie zmluvného servisu výpočtovej techniky zo strany 

poskytovateľa, súvisiace s predmetom jeho činnosti v nasledujúcom rozsahu: 

 

a. profylaktická starostlivosť. 

b. užívateľské nastavenia operačných systémov. 

c. užívateľské nastavenia aplikačného softwéru. 

d. návrhy riešení a dodávka PC, notebookov a serverov. 

e. návrhy a realizácia dodávok licencovaného softwéru. 

f. návrhy a realizácia dodávok antivírových softwérov. 

g. návrhy riešení a dodávka periférnych zariadení. 

h. návrh počítačových sieti. 

i. dodávka spotrebného materiálu, kancelárskych, čistiacich a hygienických potrieb. 



 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že po výbere jedného z typov zmluvného variantu, tento typ 

budú využívať. Prechod na iný typ zmluvného variantu( viď. príloha, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou zmluvy) poskytovaného poskytovateľom je možný po vzájomnej 

dohode. 

3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len na základe písomných dodatkov, 

podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. Služby ktoré sú predmetom tejto zmluvy, 

bude poskytovateľ poskytovať vždy na požiadanie objednávateľa, a to v zmysle 

poskytovaného typu zmluvného variantu. 

4. Poskytovateľ nezodpovedá za softwar nainštalovaný pred uzavretím zmluvy, a taktiež 

nezodpovedá za softwar, ktorý nebol nainštalovaný poskytovateľom už počas trvania 

zmluvy. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky údaje a dáta ktoré si navzájom poskytli, ako i všetky 

skutočnosti, informácie a údaje, o ktorých sa zmluvné strany dozvedeli pri plnení 

záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy sú považované za dôverné informácie ,o ktorých sú 

obe zmluvné strany povinné zachovávať mlčanlivosť. 

 

§ 2 Variant zmluvného servisu 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že budú využívať  Profesionál variant zmluvného servisu. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za poskytovaný variant zmluvného servisu vo výške 

65,-EUR s DPH / mesačne. 

 

§ 3 Doba trvania 

 

1. Tento dodatok k zmluve sa uzatvára na dobu neurčitú a platí od  1.3.2021 

 

 

§4  Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva bola spísaná v dvoch totožných exemplároch, po jednom pre každú zo zmluvných 

strán. 

2. Zmluvné strany uzavreli túto zmluvu slobodne a vážne. 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali a súhlasia s jej 

obsahom. 

 

 

V Humennom dňa: 25.2.2021 

 

 

 

 

 

 

Poskytovateľ:                                                Objednávateľ: 

 



VARIANTY ZMLUVNÉHO SERVISU 
 

Naša firma Vám ponúka zmluvný servis výpočtovej techniky. V rámci širších možnosti Vášho 

výberu sme pre Vás pripravili tieto varianty typov zmluvnej starostlivosti. 

 

ZÁKLAD: 

Maximálny počet PC....................................................nie je stanovený 

Cena začatej servisnej hodiny......................................30,00 EUR s DPH 

Počet hodín mesačne v základnom poplatku...............0 

Doprava.......................................................................0,49 EUR/ km 

Garancia servisného zásahu do....................................48 hodín počas prac. dni 

Mesačný poplatok........................................................0,-EUR 

 

 

ŠTANDART: 

Maximálny počet PC....................................................1 

Cena začatej servisnej hodiny......................................25,00 EUR s DPH 

Počet ročných servisných výjazdov.............................12 

Doprava....................................................................... 0,49 EUR/ km 

Garancia servisného zásahu do................................... 48hodín počas prac. dni 

Mesačný poplatok........................................................39,00 EUR s DPH 

 

 

EKONÓM: 

 

Maximálny počet PC....................................................2 

Cena začatej servisnej hodiny......................................25,00 EUR s DPH 

Počet ročných servisných výjazdov.............................24 

Doprava....................................................................... 0,49 EUR/ km 

Garancia servisného zásahu do....................................36 hodín počas prac. dni 

Mesačný poplatok........................................................49,00 EUR s DPH 

 

 

PROFESIONÁL: 

 

Maximálny počet PC....................................................3* 

Cena začatej servisnej hodiny......................................20,00 EUR s DPH 

Počet ročných servisných výjazdov.............................30 

Doprava....................................................................... 0,49 EUR/ km 

Garancia servisného zásahu do................................... 24 hodín počas prac. dni 

Mesačný poplatok........................................................65,- EUR s DPH 

 

*Za každé ďalšie PC v balíku Profesionál sa účtuje 14,90 EUR s DPH 

 

1 Výjazd= 60 minút 


