Zmluva o poskytovaní a vykonávaní služieb č. 2015/01
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými stranami:

GRAND STUDIO, s.r.o. so sídlom Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
V zastúpení: Mgr. Michaelou Slukovou, konateľkou
IČO: 45 624 887, zapísaná v OR OS Prešov odd. Sro, vložka č. 23169/P
IČ-DPH: SK2023060534
Poštová adresa: Duklianska 641/3, 089 01 Svidník
Číslo účtu: 0622815060/0900 (Slov. Sporiteľňa, a.s.)
(ďalej len „poskytovateľ“)
a

Obecný úrad Kapišová so sídlom Kapišová 82, 090 01 Kapišová
V zastúpení: Pavlom Fekom, starostom
IČO: 0033053100
DIČ: 2020808658
Číslo účtu:20724612/0200
(ďalej len „príjemca“)

I.
1.

2.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre príjemcu služby spočívajúce v správe a aktualizácii obsahu web
stránky príjemcu s označením www.kapisova.sk v rozsahu definovanom nasledovne:
a.

Poskytovateľ sa zaväzuje pre príjemcu vykonávať aktualizáciu obsahu web stránky uvedenej v čl. I. ods.1
tejto zmluvy pomocou redakčného systému.

b.

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, najviac
v rozsahu 4 odpracovaných hodín alebo maximálne 8 zásahov počas príslušného kalendárneho mesiaca
(ďalej len „balík služieb“).

c.

Predplatené množstvo hodín balíka služieb platí pre správu a aktualizáciu obsahu stránok.

d.

V prípade údržby (t.j. zabezpečenie technickej podpory a riešenie problémov užívateľov) a inovácie (t.j.
doprogramovanie/redesign) stránky sa za každú začatú hodinu prác v rámci balíka služieb odpočíta
1,5 hodiny z predplateného balíka služieb.

e.

Za každú začatú hodinu prác nad rámec balíka služieb sa za služby účtuje podľa cien za jednorazové služby
uvedených v platnom cenníku poskytovateľa.

Príjemca sa zaväzuje doručiť aktuálny obsah zmeny alebo doplnenia v elektronickej podobe e-mailom na
adresu kapisova@grandstudio.sk alebo na pamäťovom médiu a to do 13.00 hod príslušného dňa. Doručené
informácie musia byť v jednoduchom formáte (napr. JPG, TXT, DOC), ktoré nebudú vyžadovať ich ďalšie
spracovanie alebo prepis. Pokiaľ upozorní príjemca poskytovateľa telefonicky (č. t. 0908 262 508) alebo SMS
na súrnosť aktualizácie, môžu sa obe strany dohodnúť o skoršom termíne vykonania aktualizácie. Inak,
poskytovateľ sa zaväzuje aktualizovať web stránku do 2 pracovných dní od dňa upozornenia príjemcu na
odoslanie obsahu aktualizácie. Ak príjemca dodá informácie pre aktualizáciu po 13.00 hod., splatnosť
povinnosti aktualizácie poskytovateľom sa predĺži o 1 deň.

II.
1.

Za poskytnuté služby uvedené v čl. I. ods. 1 tejto zmluvy sa príjemca zaväzuje uhradiť poskytovateľovi odmenu
vo výške 40,-€ bez DPH (slovom: štyridsať eur) mesačne.

2.

Odmena bude uhradená mesačne a to prevodom na bankový účet poskytovateľa tak, aby úhrada bola
pripísaná na účet poskytovateľa najneskôr k 8. dňu v príslušnom kalendárom mesiaci kedy bola vystavená.
1

Poskytovateľ sa zaväzuje doručiť príjemcovi faktúru za každý kalendárny mesiac do 5 dní od jeho uplynutia.
Faktúra bude spĺňať všetky zákonom stanovené náležitosti.
3.

V prípade, že poskytovateľ nevykoná služby uvedené v čl. I. ods. 1 tejto zmluvy v plnom rozsahu má
poskytovateľ nárok len na pomernú časť odmeny uvedenej v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy. V prípade, ak
poskytovateľ poskytne príjemcovi chybné služby, a ich opravu neuskutoční v príjemcom stanovenej lehote
nemá poskytovateľ nárok na odmenu za chybne vykonané a poskytnuté služby.

4.

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že príjemca nebude poskytovať a zabezpečovať poskytovateľovi žiadne
náhrady na stravné, cestovné a ani iné žiadne iné náhrady. Odmena uvedená v čl. II. ods. 1 tejto zmluvy je
konečná.

5.

V prípade, ak poskytovateľ nebude poskytovať služby uvedené v čl. I. tejto zmluvy v dohodnutom rozsahu
alebo v dohodnutom čase má príjemca nárok na zmluvnú pokutu vo výške 40,-€ bez DPH za každé takéto
porušenie.

6.

V prípade, ak príjemca neuhradí v stanovenej lehote dohodnutú odmenu, poskytovateľ má nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 40,-€ bez DPH za každé takéto omeškanie.

III.
1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.4.2016.

IV.
2.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že neposkytne tretej osobe žiadne informácie alebo materiály alebo doklady, ktoré
získal pri zabezpečovaní služby pre príjemcu. Ďalej sa zaväzuje, že bude dodržiavať obchodné tajomstvo.
V prípade zistenia takéhoto porušenia sa zmluvné strany vzájomne dohodli, že poskytovateľ zaplatí príjemcovi
zmluvnú pokutu vo výške 40,-€ bez DPH za každé takéto porušenie.

3.

Príjemca je oprávnený sám alebo prostredníctvom inej ním poverenej osoby vykonávať kontrolu činnosti
stanovenej v čl. I. ods. 1 tejto zmluvy.

4.

Poskytovateľ nesie všetku zodpovednosť za ním vykonané a poskytnuté služby a je povinný uhradiť vzniknutú
škodu, ktorú spôsobil príjemcovi alebo tretej osobe.

V.
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy medzi oboma zmluvnými stranami sa budú riadiť ustanoveniami
Obchodného zákonníka.

2.

Zmluva je platná dňom podpisu oboch zmluvných strán.

3.

Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva, ktorú si pred jej podpisom prečítali sa zhoduje s ich slobodnou
a vážnou vôľou, túto zmluvu neuzatvorili v tiesni a ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpísali.

4.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana si nechá jeden originál.

Vo Svidníku, dňa 23.04.2015
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