
Partnerská zmluva o dodávke tovaru a služieb 

Zmluvné strany 

Dodávateľ 

Magic Computers, s.r.o. 
Dolná 18 
969 01 Banská Štiavnica 
Št.zást.: Ing. Richard Žember 
IČO: 36025143 
IČDPH : SK2020066268 
DiČ : 2020066268 
Č.ú .: 412191114/0900 

Predmet zmluvy 

č . 767-1144/2011 

Odberateľ 

Hlavný banský úrad 
Kammerhofská 25 
969 01 Banská Štiavnica 
Št .zást.: JUDr. Ing. Peter Kúkelčík 
IČO: 31780270 
IČDPH: -
DiČ: 2021001444 
Č.ú.: 7000061841/8180 

Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb a servisných činnosti v rozsahu a cene vymedzených 
v prílohe - Rozsah predmetu zmluvy 

Povinnosti dodávatel'a 

Dodávater je povinný: 
- poskytovať služby a vykonávať servisnú činnosť podra dohodnutého rozsahu a v dohodnutom čase 
- pri vykonávaní servisnej činnosti zabezpečiť potrebnú odbornú spôsobilosť 
- dodržiavať všetky zákonné predpisy platné na území SR, osobitne dbať na zabezpečenie dát, ktoré 
obsahujú osobné údaje 

Dodávateľ sa zaväzuje: 
- pristupovať ku všetkým zisteným alebo poskytnutým informáciám ako ku dôverným 
- postupovať tak, aby neboli ohrozené záujmy odberateľa - prípadne na také skutočnosti upozorniť 

Povinnosti odberatel'a 

Odberateľ je povinný: 
- za poskytnuté služby v dohodnutom čase uhradiť dohodnutú cenu 
- poskytnúť dodávaterovi všetky potrebné informácie, ktoré akýmkoľvek spôsobom súvisia 
s vykonávaním objednaných služieb a servisnej činnosti 



Výpoveď zmluvy 

Zmluvné strany môžu vypovedať zmluvu čiastočne alebo v plnom rozsahu bez udania dôvodu, pričom 
výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca a končí po uplynutí jedného 
mesiaca. Výpoveď zmluvy musí byť písomná. Ku dňu účinnosti výpovede zaniká záväzok dodávatera 
vykonávať činnosť podra predmetu zmluvy. Ak by týmto prerušením činnosti vznikla odberaterovi 
škoda, je dodávater povinný ho upozorniť na opatrenia pre jej odvrátenie. Ak objednávater tieto 
opatrenia nemôže urobiť ani pomocou iných osôb a požiada dodávateľa, aby ich urobil sám, je 
dodávater za príslušnú odmenu povinný uskutočniť dané opatrenia. 

Po vzájomnej dohode je možné zmluvu vypovedať okamžite. 

Účinnosť zmluvy 

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, platnosť nadobúda dňom podpisu obidvoma zmluvnými 
stranami a úč i nnosť dňom zverejnenia na stránke www.hbu.sk. 

Prílohy 

Neoddeliternú súčasť tejto zmluvy tvoria prílohy: 
Rozsah predmetu zmluvy 

Záverečné ustanovenia 

Všetky obojstranné dohody vzťahujúce sa k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomnou formou 
ako dodatok tejto zmluvy. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho 2x pre odberateľa a i x pre 
dodávatera. 

V Banskej Štiavnici dňa 01.06.2011 

Za dodávatera 

Magic Computers, S.T.O. 

Doln! 18 
Bcnsk/i; Sr!3.\'nlu 
ltO: Jb (l2~ 143 

7"~'· 

Hlavný banský úrad 
Kammerhofsk6 25 

969 oo BANSKÁ STIAVNICA 
·3· 

Za odberateľa 

tejbus
Obdĺžnik

tejbus
Obdĺžnik



Príloha - Rozsah predmetu zmluvy 

Dodávateľ sa za pravidelný mesačný paušál 150,- € zaväzuje poskytovať odberateľovi bez ďalších 
poplatkov starost l ivosť o počítače a kancelársku techniku v rozsahu nižšie špecifikova ných služieb. 

Nastavenie počítača 

y inštalácia dodatočného softvérového vybavenia PC - Microsoft Office, účtovné programy ... 

.,. inštalácia a nastavenie komponentov siete 
'r inštalácia a nastavenie periférii - tlačiarne, kopírky, skenery .. 

Zabezpečenie počítača 

..,. inštalácia a vhodné nastavenie antivirových programov 
-, odstránenie nebezpečných vírusov a spyware 

.,. odinštalovanie nežiadúcich programov 

., kontrola a nastavenie softwarového FirewalIu 

Správa servera 

.,. zabezpečenie prístupu na internet - nastavenie ADSL, nastavenie servera, nastavenie siete 

.., správa servera ASPI - inštalácie nových verzií 

Dodávateľ sa za zaväzuje poskytovať odberateľovi ďalšie služby - starostlivosť o počítače 

a kance lá rsku techn iku v rozsahu nižšie špecifikovaných služieb na požiadanie za cenu zverejnenú 
v cenníku služieb. 

Inštalácia počítača 

" inštalácia legá lneho operačného systému na pracovné stanice a notebooky (Windows XP, Vista ... 
,. optimálne nastavenie operačného systému 

, inš ta lácia dostupných aktualizácií OS 
);.;- inštalácia ovl ádačov jednotlivých súčasti PC 
., vytvorenie užívatel'ských profilov 

';> inštalácia štandardného programového vybavenia - freeware (Adobe Acrobat, kodeky, .. ) 

Diagnostika počítača 

., overenie funkčnosti súčast i poč ítača 

,. základnú diagnostiku hardwaru a softwaru 

,. zistenie a vyčíslenie nákladov na údržbu prípadne opravu 

Údržba počítača 

,. overenie funkčnosti súčastí počítača 

.,. mechanické vyč isten ie ventilátorov, chladenia, zdroja a mechanik od prachu 
,. vyčisten ie plastov špeciálnymi čistiacimi prostriedkami 
.,. vyčisten ie klávesnice, myšky, monitora od nečistôt 
.,. test funkčnosti počítača po vyčistení 



Servis počítača 

, základná diagnostika ha rdvéru a softvéru 

,. určenie príči n y nefu nkčnosti počítača 

,. opravy hardvérových porúch počítača 

., opravy softvérových porúch počítača 
,. otestovan ie počítača po odstránení poruchy 

>- inštalácia nových komponentov - operačná pamäť, HDD, CD, OVO, prídavné karty prípadne ich výmena 

;.. inštal,icia periférií - tlačiareň, multifu nkčné zariadenie, skener 

Diagnostika kancelárskej techniky 

,. lokalizácia poruchy 

.,. diagnostika zariadenia pred väčšou opravou, repasáciou a pod. 

,. zisten ie ceny opravy 

Údržba kancelárskej techniky 

.,. overenie funkčnost i súčastí 

'jr mechanické vyčistenie vnútra, ventilátorov, chladenia od prachu, tonera alebo atramentu 

:,.. vyčistenie plastov špeciálnymi čistiacimi prostriedkami 

., test funkčnosti po vyč is tení 

Zabezpečenie servisu PC a kancelárskej techniky 

.,. základná diagnost ika 

.,. určenie príčiny nefu nkčnosti alebo zlej funkčnosti zariadenia 

.,. zabezpečenie záručného servisu - predpoklad je poskytnutie všetkých potrebných dokladov 

-, zabezpečenie pozáručného servisu 

Výnimky 

.,. rozsah zmluvy nezahŕňa 

o náklady spojené s dopravou PC a zariadení 

O náklady účtované treťou stranou 
o náklady na nové, opotrebované a vymenené súčiastky 

o náklady na služby nešpecifikované v tejto prílohe 


