
Smlouva o servisni adribé systému
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LI’Fedmét plnéni

Pfedmétem plnénf této smlouvy je zévazck dodavatele informaém’ho systému provédétodbérateli servism’ sluiby v rozsahu uvedenémv bodé 1.1. této smlouvy pfi splnénipodmfnek uvedenych v bodé 1.2. Zzirovefi se odbératel zavazujc zaplatit dodavateli dohodnu—tou (“:éstku dIe bodu III. této smlouvy.

1.1. Rozsah servisnfch sluieb

Dodavatel zaji§fuje odbérateli poradenskou sluibu telefoncm. Tuto sluibu je moino pouiftpro standartm’ technické poradcnstvf, tykajl’cf se sprfivné instalace a uiitl’ specifikovanéhohardware a software. Tuto sluibu je moino pouil’t v dobé od 8.00 hod. do 17.00 hod na tele—fonm’m éfsle 02—3103778 v ml’sté sfdle dodavatele.

Dodavatel se zavazuje zabezpeéovatodborny dohled nad m’m nainstalovanou unixovousftl’.

Dodavatel se zavazuje zahéjit przice na odstranénl’ reklamovaného problému do 24 hodinp0 nahlé§enf zévady, pfiéemi za reklamovany problém se nepovaiuje problém vznikly zIechnické zévady dodaného HW vybavem’, nebot’ toto podléhé zémém’ dobé. Pokud tovzniklé situace vyiadujc, dodavatel zabezpeéf pfitomnost technika pfi’mo na pracoviétiodbératele.

Dodavatel se zavazuje po dobu zpracovéni vyplat v mfsté odbératele zajiét’ovat nepfetriityhot~1ine v sfdle dodavatele. Dobou zpracova’m’ vyplat se rozumi éasovy fisek od otevfenivyplatnfho obdobi do okamiiku fiSpééného zpracove’mf mezd.

PO vyfe§enf nahléfiené zzivady dodavatel sepfée s odbératelem zprévu o prfibéhu a vysledkuodstmnénf zévady.

1.2. Povinnosti odbératele

Odbératel je povjnen jmenovat povéf‘eného pracovm’ka pro styk s dodavatelem.
Odbératel se zavazuje zajistit a udriovat v éinnosti zaffzenf (modem) umoifiujfci vzdélenéprlhlfienf pracovnkfi dodavatele do systému odbératele.

Odbératel se zavazuje provzidét ve§keré zésadm’ zésahy do systému pouze p0 konzultaci sOpravnénym pracovnfl<em dodavatele.

Odbératel se zavazuje nahlésitdodavateli pfesni’ tenm’n ZPraCOVéni Vyplat a to nejméné Stydemn’m pfedstihem.



[LTrvéni smlouvy

Taro smlouva nabyvé fiéinnosti zaéfitkem kalendé‘fnflio mésfce, kter)? nésleduje p0
protokolémfm pfedém’ systému odbérateli, a uzavirzi se na dobu jednoho roku s moinostf
daléfllo prodlouiem’.
.l‘alo smlouva mfiie bjlt oboustrarmé pl’semné vypovézena pfi dodriqnf vypovédni Ihfity 1
mésx’ce z dfivodfi nedodriem’ smluvm’ch povinnosu’ nékterou ze stran.

III.Cena

Cclkové cena této sewism’ sluiby byla stanovena ééstkou 16 500,- K6 bez DPH
Clvrtletné.

[v.Platebni podminky

Odbératel se zavazuje uhradit kaidou étvrtletnf splétku vidy pfed zahéjenfm étvrtletf , ve
klcrém se budc servism’ fidriba provzidét. Na kaidou splétku dodavatel vyhotovi proforma
l'ukluru se splatnosti 14 dm’. Dafiovy doklad bude dodavatelem vystaven vidy p0 uskuteénéni
xdunitelného plnéni, tj. p0 skonéem’ kaidého ('ztvrtletf, na které so vztahujc tato servisni smlou-
V11.

V. Zfivéreéné ujednz’mi

N z’xklady vyplajfcf dodavateli z plném’ této smlouvy‘nese dodavatel sém. Po ukonée-
m’ 7.211‘uénidoby na dodané HW vybaveni bude dodavatel zaji§fovat opravy a fidriby tohoto
I 1W vybaveni za fiplatu. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou provedenich.

V 0f mad Labem dne 47'3479 9’

Za dodavatele


