
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti informačných technológií
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Dodávateľ služieb:

obchodné meno:
zastúpený
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
bankové spojenie:

NEXTIT s.r.o.
Tamás Angyal, konateľ spoločnosti
946 03 Kolárovo, Osada Reviczkého 38
46707476
2023534502
Nie sme platcami DPH.
SK61 0900 0000 0050 5891 7893

Zapísaná v OR OS Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 31859/N

Obchodný partner:

obchodné meno:
zastúpený
sídlo:
IČO:
DIČ:

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
Mgr. Mayer János, riaditeľ
946 03 Kolárovo, Kostolné námestie 4
00513474
2021030726

Článok I. Predmet zmluvy

1.) Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb v oblasti informačných technológií s nasledovnou 
špecifikáciou činností:

a.) správa a údržba siete obchodného partnera najmä pracovných počítačových jednotiek vrátane 
softvérov, serverov a kancelárskej techniky.

b.) správa, údržba, vykonávanie zmien a konfiguračných úkonov v programovom vybavení 
jednotlivých počítačových jednotiek, elektronickej pošty vrátane poštových priečinkov a ich 
prístupov ako aj prístupov k počítačovým jednotkám, správu programového a technického 
vybavenia obchodného partnera ako aj antivírovú kontrolu a ich aktualizáciu

c.) zálohovanie dát obchodného partnera
d.) poradenstvo pri výbere vhodného hardvéru a softvéru a na požiadanie aj ich dodanie prípadne

uskutočnenie komunikácie s obchodnými partnermi pri horeuvedenej činnosti
e.) správa a údržba iných zariadení počítačovej siete - tlačiarne, skenery, záložné zdroje
f.) iné služby podľa dohody zmluvných strán, nie však fyzické vybudovanie alebo rozširovanie siete

(káblovanie, vŕtanie, rozvod vedení a káblov), ktoré bude spoplatnené, podľa aktuálneho 
cenníka.

Článok II. Spôsob vykonania servisu

1.) Služby podľa bodu 1 dodávateľ služieb vykonáva prostredníctvom internetu, telefonicky alebo 
prostredníctvom iných komunikačných prostriedkov (servis na diaľku) respektíve osobne alebo 
prostredníctvom zamestnanca dodávateľa služieb alebo tretej osoby ním poverenej (priamy servisný úkon) 
v sídle obchodného partnera alebo na mieste ním určenom. Poskytovanie služieb podľa predchádzajúcich 
zahŕňa všetky servisné objekty, jednotky podľa článku I. tejto zmluvy, zoznam ktorých tvorí prílohu číslo I. 
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že spomínaný zoznam budú priebežne aktualizovať pri zmene 
servisných objektov, jednotiek alebo ich programového vybavenia.

a.) Poskytovateľ vykoná servis na diaľku bez zbytočného odkladu od nahlásenia požiadavky služby 
objednávateľa v čase od 8:00 do 17:00 každý deň v týždni.

b.) Mimo času uvedeného v predchádzajúcom odseku v najkratšom možnom termíne od 
nahlásenia požiadavky obchodného partnera v závislosti od prevádzkových možností 
dodávateľa služieb.


