Zmluva o dielo a poskytovanie servisných služieb
							
(ďalej len „zmluva“)



Zmluvné strany

Geosense SK s.r.o.
zo sídlom Košice, Michalovská 346/3, 040 11 Košice, IČO: 46 812 342, DIČ: 2023597147
zapísaná  v obchodnom registri vedeného Okresným súdom Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 30638/V, 
ktorej menom koná: Ing. Roman Fáber, konateľ, mobil: xxxxxxxxxx
(ďalej ako „Poskytovateľ“)

a 

Obec Nižný Klátov,
Hlavná 1/1, 044 12  Nižný Klátov, IČO: 00 324 507, DIČ: 2021244896, tel., fax: 055-7296033, 
mobil: 0905 579443, 0903 957 142, email: obec.n.klatov@netkosice.sk, 
ktorej menom koná: Ing. PhDr. Marcela Jokeľová, starostka obce,  
na strane druhej ako „Objednávateľ“

uzatvárajú týmto v zmysle §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb., obchodný zákonník, 
v platnom znení, tuto zmluvu o poskytovaní servisných služieb:



Článok 1
Predmet zmluvy

1.	Poskytovateľ sa týmto zaväzuje zhotoviť a predať Objednávateľovi dielo – „webovú aplikáciu Geosense Geoportal“, podrobná špecifikácia diela je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „Dielo“), a to do 15.2.2013.

2.	Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi služby špecifikované nižšie v článku 2. (ďalej ako "služby"). 

3.	Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za poskytnuté služby odmenu dohodnutú v článku 4.


Článok 2
Špecifikácia poskytovaných služieb

1.	Poskytovateľ bude Objednávateľovi poskytovať hosting pre  webovú aplikáciu Geosense Geoportal, ktorá je súčasťou obecného mapového portálu (ďalej len „aplikácia“) a v rámci aplikácie používaných dát s nižšie uvedenými parametrami služby:

Veľkosť miesta, prenos dát, aktualizácie:
§	neobmedzený prenos dát   
§	umiestnenie na chrbtovej sieti
§	aktualizácie katastrálnych dát 2x ročne

Technické základňa:  
§	zálohovanie dát a nastavenie   
§	neprerušiteľný zdroj energie 
§	špeciálne optimalizované servery   
§	monitorovanie serverov 




Článok 3
Garancia kvality a dostupnosti služby

1.	Poskytovateľ zaistí prevádzku  webovej aplikácie v režime 24x7, tj. zaistí v rámci možností poskytovaného pripojenia nepretržitý prístup užívateľom aplikácie.

2.	Poskytovateľ je oprávnený krátkodobo prerušiť prevádzku serveru, a to z dôvodu prípadnej havárie a nutnej údržby a oprav tých častí systému, ktoré priamo ovplyvňujú poskytovanie služieb podľa čl. 2 odst. 1. tejto zmluvy. Poskytovateľ informuje zákazníka o uskutočňovaní uvedených činností či iných činností vedúcich k prerušeniu prevádzky serveru s dostatočným predstihom s výnimkou havárií. Ak je prevádzka serveru prerušená na viac ako 1 deň v dôsledku chyby zavinenej Poskytovateľom, znižuje sa odmena Poskytovateľa o  pomernú čiastku pripadajúcu na počet  už aj začatých dní v mesiaci, počas ktorých nebol server v prevádzke, resp. neboli poskytované služby riadne a včas.

3.	Technická podpora služby je dostupná na nižšie uvedených kontaktoch.

http://www.geosense.sk 
info@geosense.sk 
zmluvná reakčná doba info@geosense.sk  je 12 hod (8:00 - 16:00 pracovné dni)


4.	Zálohy databáz Objednávateľa sa prevádzajú automaticky každý druhý deň v dobe od 00:00 do 06.00 hod. Pre každú databázu je kedykoľvek k dispozícií 5 posledných rozdielových záloh.

5.	V prípade závažnej poruchy služieb je Poskytovateľ oprávnený použiť po konzultácií s Objednávateľom na dobu nevyhnutne nutnú náhradné technické riešenie, a to za predpokladu zachovania rovnakej funkčnosti.

6.	Oznámenie o údržbe aplikácie, významných opravných balíčkov a ďalšia komunikácia súvisiaca zo službami, bude Objednávateľovi poslaná dopredu elektronickou poštou alebo SMS na kontakt, ktorý Objednávateľ Poskytovateľovi oznámi pri podpise tejto zmluvy.

Článok 4
Cena služby a platobné podmienky

1.	Cena diela  činní celkom 1,- € s DPH.

2.	Cena za služby  činní 100,- € /ročne s DPH. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu za služby podľa tejto zmluvy vždy ročne dopredu na základe daňového dokladu vystaveného Poskytovateľom a splatného do 14 dní od dňa jeho doručenia Objednávateľovi.

3.	V prípade, že Objednávateľ bude v omeškaní s uhradením ceny za Služby, je povinný zaplatiť Poskytovateľovi úrok z omeškania, ktorý činí 0,05 % z  dlžnej čiastky za každý deň omeškania.


Článok 5
Povinnosť mlčanlivosti

1.	Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach majúcich povahu dôverných informácií a/alebo obchodného tajomstva, o ktorých sa dozvie pri plnení tejto zmluvy. 
2.	Povinnosť mlčanlivosti trvá  aj po ukončení tejto zmluvy. 

Článok 6.
Zvláštne dojednanie, doručovanie

1.	Zmluvné strany budú doručovať písomné dokumenty na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, prípadne na adresu, ktorú zmluvná strana doporučeným listom ako adresu k doručovaniu označí. Pre potreby tejto zmluvy sa za okamžik doručenia považuje tiež tretí pracovný deň od  uloženia doporučeného listu na príslušnej pošte, ak nebude zásielka doručená adresátovi z akéhokoľvek dôvodu. 
2.	Pri podpise tejto zmluvy si zmluvné strany písomne oznámia prípadné mená zodpovedných osôb poverených k činnostiam v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy a telefonické, faxové, prípadne e-mailové spojenia.  V prípade zmeny zodpovedných osôb Objednávateľa i Poskytovateľa oznámi zmenu príslušná zmluvná strana bez zbytočného odkladu písomne formou doporučeného listu. 

Článok 7
Trvanie zmluvy

1.	Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.	Poskytovanie Služieb Objednávateľovi podľa tejto zmluvy začne dňom 15.2.2012.


Článok 8
Ukončenie zmluvy

1.	Tato zmluva môže byť skončená výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán. Výpovedná doba činní jeden rok a začína bežať od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení  výpovede druhej zmluvnej strane.

2.	Tato zmluva môže byť skončená tiež odstúpením jednej zo zmluvných strán v prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvy druhou zmluvnou stranou. Podstatným porušením povinností sa rozumie na strane Poskytovateľa Objednávateľom dopredu neodsúhlasené prerušenie poskytovania všetkých servisných služieb trvajúcich viac ako 7 pracovných dní. Na strane Objednávateľa sa potom podstatným porušením povinností rozumie omeškanie s uhradením ceny za servisní služby dlhšie ako 30 kalendárnych dní. Zmluva skončí dňom nasledujúcom po dni doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

Článok 9
Prechodné ustanovenia
											
1.	Ostatné práva a povinnosti touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka.

2.	Neplatnosť jedného či viacej ustanovení nespôsobuje neplatnosť zmluvy ako celku a zmluvné strany sa pre tento prípad zaväzujú uzavrieť platný dodatok k tejto zmluve, ktorý neplatné ustanovenie nahradí.


         Článok 10
Záverečné ustanovenia

1.	Tato zmluva je vypracovaná vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každej zmluvnej strane  prináleží jeden rovnopis.

2.	Tuto zmluvu vrátane príloh je možno meniť iba formou číslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve, odsúhlasených obidvomi zmluvnými stranami. 

3.	Zmluvné strany  sa s touto zmluvou pred jej podpisom oboznámili, zo zmluvou vrátene jej príloh súhlasia a svojimi podpismi potvrdzujú, že  bola uzatvorená z ich pravej a slobodnej vôli. 

4.	Zmluva nadobúda účinnosť v zmysle § 47a ods. 1 zákona číslo 546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v z.n. p, t.j. dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia  na webovom sídle
povinnej osoby,  ktorá zmluvu uzatvára  (v súlade s  § 5a ods. 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  v z. n.)
										
V Nižnom Klátove, dňa 8.2.2013


____________________________________
Objednávateľ
Obec Nižný Klátov
Ing. PhDr. Marcela Jokeľová, starostka
V Košiciach, dňa 8.2.2013


______________________________________
Poskytovateľ
Geosense SK s.r.o. 
Ing. Roman Fáber, konateľ 


