ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

ktorú uzavreli:

IMAFEX Computers, s.r.o.,
ul. 1. Mája 34/193, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 36414778 DIČ: 2021763986
IČ DPH: SK2021763986
Zastúpená Michal Folwarczny, prokurista spoločnosti

ako poskytovateľ

a

Základná škola
Nábrežie Dr. A. Stodolu 1863, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO: 37810456, DIČ: 2021639664
Zastúpená: Mgr. Dana Gajdošová, riaditeľka

ako objednávateľ

takto:
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čl. I.
Predmet plnenia
Počítač podľa minimálnych parametrov do počítačových tried

1.

- 2-jadrový procesor, min. 120GB pevný disk, min. 2GB pamäť, Windows 7, MS Office
2010 a vyšší, monitor min. 18,5“, klávesnica SK, optická myš, záruka min. 2 roky
Upgrade starších počítačov/notebookov výmenou disku HDD za SSD min. 120GB, záruka
min. 2 roky

2.

- cena zahrnuje prácu s prenosom údajov alebo inštaláciou OS a aplikácií
Notebook podľa minimálnych parametrov:

3.

- 2-jadrový procesor, min. 120GB pevný disk, min. 2GB pamäť, Windows 7 a vyšší, MS
Office 2010 a vyšší, uhlopriečka min. 13,3“, výstup na projektor alebo ext. graf. karta,
záruka min. 2 roky
4.

Interaktívna tabuľa s projektorom a plátnom

5.

Plátno rolovacie elektrické s min. rozmerom 2m x 1m

6.

Projektor podľa minimálnych parametrov:
- životnosť lampy min. 3.000 hodín normálneho režimu / 4.000 hodín eko režimu
- svietivost min. 2700 ANSI lumenov

7.

Spotrebný materiál pre tlačiareň HP Laserjet Color 1600

8.

Spotrebný materiál pre tlačiareň HP Laserjet P2015

9.

Spotrebný materiál pre tlačiareň OKI MB 451

10.

Tlačiareň a spotrebný materiál pre tlačiareň OKI MC511dn

čl. II
Dohodnutá cena, spôsob a termín jej úhrady

1.

Počítač Imafex Dual Core podľa parametrov v bode I.
CENA bez DPH: 500,00

2.

DPH: 100,00 EUR

Cena s DPH: 600,00 EUR

SSD 120GB s inštaláciou OS komplet s aplikáciami

CENA bez DPH: 75,00

DPH: 15,00 EUR

Cena s DPH: 90,00 EUR
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Notebook Imafex Dual Core podľa min. parametrov v bode I.

3.

CENA bez DPH: 530,00

DPH: 106,00 EUR

Cena s DPH: 636,00 EUR

Interaktívna tabuľa Smart Board s projektorom

4.

CENA bez DPH: 1450,00

DPH: 290,00 EUR

Cena s DPH: 1740,00 EUR

Plátno rolovacie elektrické s min. rozmerom 2m x 1m

5.

CENA bez DPH: 130,00

DPH: 26,00 EUR

Cena s DPH: 156,00 EUR

Projektor podľa min. parametrov v bode I.

6.

CENA bez DPH: 390,00
7.

DPH: 78,00 EUR

Cena s DPH: 468,00 EUR

Toner HP Renov. Q6000a, Q6001a, Q6002a, Q6003a

CENA bez DPH: 37,17
8.

DPH: 7,43 EUR

Cena s DPH: 44,60 EUR

DPH: 9,12 EUR

Cena s DPH: 54,72 EUR

Toner HP Renov Q7553a

CENA bez DPH: 45,60

Toner OKI 44992402 - 2500 strán

9.

CENA bez DPH: 63,13

DPH: 12,63 EUR

Cena s DPH: 75,76 EUR

DRUM OKI 44574307 - 25.000 strán
CENA bez DPH: 95,68
10.

DPH: 19,14 EUR

Cena s DPH: 114,82 EUR

DPH: 58,00 EUR

Cena s DPH: 348,00 EUR

Tlačiareň OKI C511dn

CENA bez DPH: 290,00

Toner čierny OKI 44973508 - 7.000 strán
CENA bez DPH: 89,02

DPH: 17,80 EUR

Cena s DPH: 106,82 EUR

Tonery farebné OKI 4469722, 4469723, 4469724 - 5.000 strán
CENA bez DPH: 141,87

DPH: 28,37 EUR

Cena s DPH: 170,24 EUR

Valcová jednotka 30.000 čiernobielych strán, 20.000 farebných strán
CENA bez DPH: 105,16

DPH: 21,03 EUR

Cena s DPH: 126,19 EUR

Pásová jednotka 60.000 strán
CENA bez DPH: 58,20

DPH: 11,64 EUR

Cena s DPH: 69,84 EUR

Zapekacia jednotka 60.000 strán
CENA bez DPH: 58,20

DPH: 11,64 EUR

Cena s DPH: 69,84 EUR
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čl. III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ umožní zamestnancom poskytovateľa prístup do priestorov objednávateľa
v takom rozsahu a na taký čas, ktorý je nevyhnutný na plnenie povinností poskytovateľa z tejto
zmluvy.
2. Poskytovateľ je povinný pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy plniť povinnosti v zmysle zák.
314/2001 Z,z, o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na úseku ochrany pred
požiarmi, zákona č. 367/2001 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších
predpisov a ostatných všeobecne záväzných predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci, plniť povinnosti v zmysle všeobecne záväzných predpisov na úseku ochrany
životného prostredia a dodržiavať vnútorné predpisy a plniť pokyny objednávateľa na úsekoch
ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia,
pre prípad zanedbania povinností v zmysle vyššie uvedených právnych predpisov alebo
v prípade nesplnenia žiadosti objednávateľa na odstránenie nedostatkov na úsekoch ochrany
pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany životného prostredia, sa
poskytovateľ zaväzuje uhradiť škodu, ktorá vznikla objednávateľovi a znášať škodu vzniknutú
zamestnancom objednávateľa. Poskytovateľ je tiež povinný dodržiavať aj vnútorné predpisy
objednávateľa na úseku ochrany osôb a majetku a predpisy pre vstup osôb a motorových
vozidiel do priestorov objednávateľa za predpokladu, že ho s týmito predpismi objednávateľ
oboznámi bez zbytočného odkladu po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy a odovzdá mu ich
písomné vyhotovenie.
3. Pre zabezpečenie plnenia povinností zmluvných strán podľa tejto zmluvy si zmluvné strany
určia /každá zmluvná strana samostatne/ fyzickú osobu, ktorá zabezpečí vzájomnú súčinnosť
zmluvných strán pri plnení práv a povinností v zmysle tejto zmluvy.
Kontaktná osoba za objednávateľa: Mgr. Dana Gajdošová, riaditeľka, tel. číslo: 0905 769 547
Kontaktná osoba za poskytovateľa: Michal Folwarczny, tel. číslo: 0907 378 901, e-mail:
obchod@imafex.sk .
4. Poskytovateľ sa týmto zaväzuje, že pri svojej činnosti sa bude riadiť a činnosť vykonávať podľa
jemu známych pokynov objednávateľa a v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Poskytovateľ
počas trvania tejto zmluvy, ani po jej skončení nezverejní ani nepoužije žiadne informácie a
skutočnosti, týkajúce sa objednávateľa alebo jeho zamestnancov, nebude tieto informácie
reprodukovať, zverejňovať ani poskytovať tretím stranám alebo ich iným spôsobom využívať.
Poskytovateľ bude pri spracovávaní osobných údajov dodržiavať všetky povinnosti podľa
platnej právnej úpravy ochrany osobných údajov a to jednak prístupom do informačných
systémov objednávateľa a aj potrebou poskytovateľa a jeho zamestnancov vstupovať do
miestností objednávateľa.
5. Poskytovateľ je povinný a zaväzuje sa zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach
týkajúcich sa činnosti objednávateľa a s ňou súvisiacich údajov, skutočností a informácií, ktoré
sa počas výkonu dohodnutých činností dozvedel alebo mu boli poskytovateľom sprístupnené
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v akejkoľvek podobe ( elektronickej alebo tlačenej ) vrátane programov a projektov , plánov,
vzoriek, požiadaviek, prezentácií, softvérovej a podpornej dokumentácie, finančných údajov
týkajúcich sa objednávateľa alebo iných osôb, a to aj po skončení zmluvného vzťahu.
6. Poskytovateľ nenesie právnu a hmotnú zodpovednosť za software nainštalovaný na všetkých
počítačoch objednávateľa.
čl. IV.
Doba trvania zmluvného vzťahu
1. Táto zmluva sa uzatvára na obdobie od 1.2.2015 do 31.1.2019 a každá zo zmluvných strán ju
môže ukončiť písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Zmluvný vzťah skončí po uplynutí
3-mesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po
doručení výpovede a končí posledným dňom posledného mesiaca výpovednej lehoty.
2. Tento zmluvný vzťah je možné ukončiť aj dohodou zmluvných strán ku dňu, na ktorom sa
zmluvné strany dohodnú.
čl. V.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis je pre objednávateľa
a jeden pre poskytovateľa. Každá zo zmlúv má päť číslovaných strán.
2. Zmluvný vzťah založený medzi zmluvnými stranami touto zmluvou sa spravuje príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
3. Zmeny a doplnky k tejto zmluve sa môžu uskutočniť len po vzájomnom súhlase zmluvných
strán vo forme písomného dodatku k tejto zmluve.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, a že ju neuzatvorili v
tiesni za nápadne nevýhodných podmienok.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli
a tieto skutočnosti potvrdzujú svojimi podpismi.
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

V Lipt. Mikuláši dňa 31.1.2015

V Lipt. Mikuláši dňa 31.1.2015

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

……………………………………
Mgr. Dana Gajdošová
riaditeľka

…………………………………..
Jan Folwarczny
konateľ
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