
RÁMCOVÁ ZMLUVA 

na poskytovanie  softvérových služieb   

 

Objednávateľ:     „FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 

                                  Komenského 29, 934 01 Levice 

Zastúpený:         PhDr. Robertom Budinským, MBA 

                                 štatutárom zariadenia 

IČO:                     00596825 

DIČ:                     2021224128 

Bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

Číslo účtu:         7000306861/8180 

IBAN:                       SK 37 8180 0000 0070 0030 6861 

 

Poskytovateľ: 

Zastúpený:        Pavol Szénási 

                                 Vajanského 2386/6, 934 01 Levice  

IČO:                      35350288 

DIČ:                      1039950637 

Bankové spojenie:    Československá obchodná banka 

Číslo účtu:          4008065050 

IBAN                         SK1275000000004008065050   SWIFT: CEKOSKBX 

/ďalej len „poskytovateľ" / 

 

1. Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je na základe požiadaviek objednávateľa vykonávať zhotoviteľom napr. inštaláciu 

softvéru, konfiguráciu programov, úpravu fotografií, prenos dát na web stránku (zverejňovanie Fa 

a objednávok) a pod. 

 

2. Plnenie zmluvy 

1.  Zhotoviteľ vykoná požadovanú činnosť na základe objednávky objednávateľa. 

2.  Objednaná činnosť zhotoviteľa bude zdokumentovaná na dodacom liste s uvedením druhu činnosti 

a miestom výkonu a dobou trvania výkonu. Vykonanú činnosť podpisom potvrdí vedúci úseku resp. 

referent úseku , kde bola činnosť vykonaná, na súpise vykonaných prác, /alebo napr. dodacom liste. 

 

3.  Cena za vykonanie predmetu zmluvy a spôsob platby 

1.    Cena za poskytnutú službu uvedenú v predmete tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 

a to nasledovne: 

a/ cena za jednu hodinu /60 min./ servisnej činnosti 25,00 € 

b/ cena servisnej činnosti vykonanej v jednom dni, ktorá trvá viac ako jednu hodinu - za každú začatú  

polhodinu 12,50 €. 



2.    Dopravné náklady a telefonické poradenstvo sú bezplatné. 

3.    Objednávateľ uhradí zhotoviteľom vystavenú faktúru v lehote 30 dní odo dňa jej preukázateľného 

doručenia. 

  

4. Doba trvania zmluvy 

1.    Zmluva sa uzatvára do vyčerpania finančného limitu maximálne do 10.000,- Eur s DPH, alebo na 

dobu od 1.1.2019 do 31.12.2021 resp. v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

 

5. Iné práva a povinnosti 

1.    Zhotoviteľ 'je povinný vykonávať činnosť s vynaložením odbornej starostlivosti, dbať na záujem 

objednávateľa. 

2.   Zhotoviteľ nesmie oznámiť údaje získané od objednávateľa pri svojej činnosti bez súhlasu 

objednávateľa iným osobám alebo využiť pre seba alebo iné osoby, a to ani po dobu 5 rokov od 

ukončenia tohto zmluvného vzťahu. 

 

6. Záverečné ustanovenie 

1.    Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi zástupcami zmluvných strán a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke zariadenia „FÉNIX", ZSS 

Levice. 

2.   Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán iba formou 

písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 

3.      Každá zmluvná strana môže zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať bez uvedenie dôvodu. 

4.    Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia výpovede 

druhej zmluvnej strane. 

5.      Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží poskytovateľ a 

dve vyhotovenia obdrží objednávateľ. 

 

V Leviciach 27.12.2018 

 

 

 

    PhDr. Robert Budinský, MBA, riaditeľ                         Pavol Szénási                                                        

„Fénix", Zariadenie sociálnych služieb Levice 

 

 

 



 

Základnú  finančnú kontrolu v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole vykonal/a/:  

finančná operácia, alebo jej časť: RD na poskytovanie softvérových služieb do 10.000,-  s DPH    

§ 117 zákona č. 343/2015 o Verejnom obstarávaní 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej. 

 

Alžbeta Melichová..................................................               21.12.2018 

 

 Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej. 

Mgr. Denisa Hlavácsová, MBA .............................................      21.12.2018 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť .................možné vykonať, pokračovať v nej. 

PhDr. Robert Budinský, MBA ...........................................          21.12.2018                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


