
č.j. : 1t~t~‘/2O22/OŠMaŠ

Zmluva o poskytovaní služieb
podl‘a ~ 269 ods. 2. Obchodného zákonníka (d‘alej len „zmluva“)

uzatvorená medzi

Zmluvné strany:

Obchodné meno: BORGweb, s.r.o.,
Zastúpený: Mgr. Andrej Borgula, konatel‘
Sídlo: Turistická 6, 949 01 Nitra,
ICO: 44000138
iČ DPH: SK2022558219
Zapísaný: OR OS Nitra, odd. Sro, vl. č. 21710/N
Bankové spoj enie: VUB, a.s.
Císlo účtu: SK82 0200 0000 0024 3091 5859
E-mail: borgula~borgweb.sk
Tel. Č.: 0903245590

(d‘alej len „poskytovatel“)

Obchodně meno: Mesto Nitra ‘,

Zastúpený: Marek Hattas, primátor mesta Nitry
Sídlo miesto podnikania: Stefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
ICO: 00308307
iČ DPH: SK2021 102853
DIČ: 2021102853
Bankové spojenie: Slovenská sporitel‘ňa, a.s.
Císlo účtu: SK0409000000005028001 139

(d‘alej len „objednávatel“)

(Objednávatel‘ a poskytovatel‘ d‘alej spolu ako „zmluvné strany“ ajednotlivo aj ako „zmluvná
strana“)

I. Predmet zmluvy

1. Obj ednávatel‘om sa na účely tejto zmluvy rozumie Mesto Nitra ako aj sjet‘ materských škól
zriadených mestom Nitra, ktorým budú na základe tejto zmluvy poskytované služby. Zoznam
materských škól ako aj telefonický kontakt a poverený zamestnanci sú prílohou k tejto zmluve.

2. Poskytovatel‘ sa zaväzuje poskytovat‘ obj ednávatel‘ovi na základe telefonických alebo
emailových požiadaviek nasledovné služby:
a) Správa počítačov (najmä aktualizácia — operačného systému, antivírusového programu,

MS Offke, softvérové a hardvérové čistenie a zrýchl‘ovanie PC odvírovanie,



defragmentácia disku, inštalácia ovládačov, zálohovanie, výmena a opravy hardvérových
komponentov v počítačoch, inštalácia a zapojenie tlačiarní, skenerov, výmena tonerov),

b) Správa počítačových sjetí (najmä oprava poškodenej sieťovej kabeláže, inštalácia novej
siet‘ovej kabeláže, správa a inštalácia siet‘ových zariadení (routery, switche, extendéry
atd‘.)),

c) Správa interaktívnych tabúl‘ (najmá kalibrácia tabúl‘, inštalácia potrebných softvérov
k prislúchajúcim PC, výmena lámp projektorov),
(d‘alej len „služby“).

II. Odplata za poskytnutie služieb a platobné podmienky

Objednávatel‘ sa zaväzuje zaplatit‘ poskytovatel‘ovi za poskytnutie služieb objednaných
v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy odmenu dohodnutú zmluvnými stranami nasledovne:

- 1 servisná hodina vo výške 25,- EUR bez DPH na základe vystavených faktúr.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena plnenia podl‘a tejto zmluvy nesmie presiahnut‘
objednávatel‘om stanovený finančný limit sumu 9 900,- EUR bez DPH. Celková cena plnenia
je súčet cien za objednané a dodané plnenia na základe tejto zmluvy Po dobu jej Účinnosti.

3. V jednotkovej cene uvedenej v bode 1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky náklady
poskytovatel‘a súvisiace s poskytovaním služby (vrátane prepravných nákladov).

4. Cena za predmet zmluvy je stanovená v súlade so zákonom Č. 18 1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a vyhlášky MF SR Č. 87 1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách
v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že ak dójde počas realizácie
predmetu zmluvy k zmene právneho predpisu o dani z pridanej hodnoty, v takom prípade
poskytovatel‘ uplatní vo faktúre DPH vo výške určenej platným právnym predpisom v čase
vzniku daňovej povinnosti.

5. Odplatu za poskytnutie služieb v súlade s ods. 1 tohto článku zmluvy sa objednávatel‘ zavázuje
uhradit‘ poskytovatel‘ovi na základe poskytovatel‘om vystavených faktúr, vystavených raz
mesačne, ktoré budú obsahovat‘ náležitosti v zmysle príslušných právnych predpisov,
a ktorých prílohou budú pracovné listy podpísané poverenými zamestnancamj oboch
zmluvných strán (d‘alej len „prílohy“), a to do 10 dní odo dňa doručenia príslušnej faktúry
objednávatel‘ovi na účet poskytovatel‘a uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovat‘ náležitosti daňového dokladu alebo nebude k nei
pripojená príloha podl‘a bodu 5 tohto článku zmluvy, objednávatel‘ je oprávnený vrátit‘ ju
poskytovatel‘ovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová
lehota splatnosti začína plynút‘ dňom doručenia opravenej faktúry objednávatel‘ovi.

III. Podmienky poskytovania služieb

Zmluvné strany sa dohodli, že služby vymedzené v čl. I ods. 2 tejto zmluvy bude poskytovatel‘
poskytovat‘ objednávatel‘ovi priebežne. Služby budú poskytované v pracovné dni v čase medzi
8:00 hod. a 17:00 hod. Objednávatel‘ bude požiadavky na poskytnutie služieb uskutočňovať
písomne na e- mailovÚ adresu podpora®borgweb.sk alebo na tel. Č. 0903/245 590.



2. Miestom poskytovania služieb sú pracoviská objednávatel‘a (sídlo objednávatel‘a a jednotlivé
materské školy podl‘a zoznamu, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy) a sídlo poskytovatel‘a.

3. V prípade potreby poskytnutia služby u objednávatel‘aje poskytovatel‘ povinný sa dostavit‘ na
miesto poskytovania služby do 24 hodín od nahlásenia požiadavky na poskytnutie služby.
V naliehavom prípade poskytovatel‘ nastúpi na odstránenie poruchy v čo najskoršom termíne
dojednanom obidvoma zmluvnými stranami pri oznámení poruchy objednávatel‘om.

4. 0 poskytnutí služieb poskytovatel‘ spíše pracovný list, ktorý bude obsahovat‘ najmä (i) druh
poskytnutej služby, (ii) miesto poskytnutia služby napr. konkrétnu materskú školu, (iii) meno
a priezvisko osoby, ktorá službu poskytovala, (iv) čas počas ktorého bola služba poskytovaná,
(v) upozornenia poskytovatel‘a v zmysle ods. 5 tohto článku zmluvy, (vi) dátum, (vii) podpis
zodpovedných zamestnancov zmluvných strán. V prípade ak služba bude poskytovatel‘om
poskytovaná online zo vzdialeného počítača, o poskytnutí služby spíše poskytovatel‘ e-mail v
ktorom potvrdí objednávatel‘ovi skutočnosti o poskytnutí služby v zmysle predchádzajúcej
vety, ktorý odošle obj ednávatel‘ovi na jeho emailovú adresu.

5. Pri poskytovaní služieb je poskytovatel‘ povinný postupovat‘ s odbornou starostlivosťou aje
povinný upozornit‘ objednávatel‘a na akékol‘vek a všetky závady, poruchy, či hroziace
nebezpečenstvá (d‘alej súhrnne „nebezpečenstvá“), ktoré pri poskytovaní služieb zistil.

IV. Trvanie zmluvy

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 05.09.2023 alebo do vyčerpania finančného limitu
podl‘a čl. II. ods. 2 tejto zmluvy podl‘a toho, ktorá skutočnosť nastane skór.

2. Táto zmluva zaniká:
(i) uplynutím času, na ktorý bola uzatvorená,
(ii) vyčerpaním finančného limitu,
(iii) dohodou zmluvných strán,
(iv) výpoved‘ou ktorejkol‘vek zo zmluvných strán s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá

začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho Po doručení písomnej výpovede
druhej zmluvnej strane

(v) odstúpením od zmluvy.

V. Zodpovednosť za škodu

Poskytovatel‘ znáša nebezpečenstvo škody na zverenom majetku len počas realizácie služieb.
2. Poskytovatel‘ nezodpovedá za akéhokol‘vek škody spósobené tret‘ou stranou, či už neodbornou

inštaláciou soflvéru alebo inštalovaním nelegálneho softvéru.

VI. Zmluvné pokuty a náhrada škody

1. V prípade omeškania poskytovatel‘a s poskytovaním služieb oproti dohodnutým termínom je
objednávatel‘ oprávnený uplatnit‘ si voči poskytovatel‘ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 0~

z celkovej ceny plnenia podl‘a čl. II. ods. 2 tejto zmluvy bez DPH za každý deň omeškania.



2. V prípade omeškania poskytovatel‘a s vybavením reklamácie je objednávatel‘ oprávnený
uplatnit‘ si voči poskytovatel‘ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny pinenia
podl‘a či. II. ods. 2 tejto zmluvy bez DPH za každý deň omeškania.

3. Pri omeškaní objednávatel‘a s úhradou faktúry v lehote jej splatnosti má poskytovatel‘ nárok
na úrok s omeškania v výške 0,02 0~ z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4. Ak ktorákol‘vek zo zmluvných strán poruší svoju zmluvnú povinnost‘, je povinná nahradit‘
skutočnú škodu tým spósobenú druhej strane ibaže sa preukáže, že porušenie povinnosti bob
spósobené okolnost‘ami vylučujúcimi zodpovednost‘.

5. Pri uplatňovaní náhrady škody sa budú zmluvné strany nadit‘ ustanoveniami Obchodného
zákonníka v platnom znení

VII. Záručná doba a zodpovednost‘

1. Poskytovatel‘ sa zaväzuje poskytnút‘ na realizované služby záruku 6 mesiacov, pričom záručná
lehota začína plynút‘ dňom potvrdenia pracovného listu povereným zamestnancom
objednávatel‘a. Na dodané náhradné diely a materiál poskytuje poskytovatel‘ záruku určenú
výrobcom.

2. Objednávatel‘ je povinný nahlásit‘ písomne (e-maibom) vadu alebo nedostatky poskytnutých
služieb ihned‘ Po ich zistení a poskytovatel‘ je povinný reklamáciu vybavit‘ najneskór do 5 dní
od jej nahiásenia objednávatel‘om.

3. Poskytovatel‘ je povinný v rámci záručnej doby odstránit‘ všetky vady na vlastné náklady.
4. Záručná doba sa predlžuje o dobu, ktorá uplynie odo dňa nahlásenia vady poskytovatel‘om až

po deň jej odstránenia.
5. Záruka sa nevzt‘ahuje na vady preukázatel‘ne nezavinené poskytovatel‘om.

VIII. Ochrana osobných údajov

1. Poskytovatel‘ je povinný pri poskytovaní služieb dodržiavat‘ povinnost‘ mlčanlivosti o
zistených skutočnostiach a dátach objednávatel‘a a to aj po uplynutí platnosti zmluvy.
Poskytovatel‘ je povinný zaviazat‘ mlčanlivost‘ou svojich zamestnancov a ostatné osoby, ktoré
konajú v mene objednávatel‘a a ktoré prídu do styku so skutočnost‘ami a dátami obj ednávatel‘a.
Poskytovatel‘ je povinný primerane chránit‘ zariadenia a dáta objednávatel‘a, ktoré mu boli
zverené pred ich odcudzením alebo zneužitím.

2. Objednávatel‘ poveruje poskytovatel‘a prístupom k osobným údajom a s ich spracovaním
v zmysle čl. 29 Nariadenia EU z 27.4.2016, resp. ~ 36 zákona č. 18 2018 Z. z. v rozsahu
dohodnutom v tejto zmluve.

3. Poskytovatel‘ je povinný podat‘ objednávatel‘ovi oznámenie o osobe s oprávnením prístupu
k osobným údajom, najdlhšie v rozsahu trvania zmiuvy.

4. Poskytovatel‘ je povinný neodkladne oznámit‘ dátum ukončenia platnosti prístupu, ak došlo
k ukončeniu pracovného vzt‘ahu s pracovníkom v období platnosti prístupu abebo bol
preradený na činnosti, ktoré ho už neoprávňujú na prístup do spravovaného informačného
systému a k osobným údajom.

5. V prípade porušenia mlčanlivosti alebo ochrany je poskytovatel‘ plne zodpovedný za škody,
ktoré svojim konaním spósobí objednávatel‘ovi vzhl‘adom na dotknuté zákony, predovšetkým
na zákony o ochrane osobných údajov a na trestný zákon.



IX. Záverečné ustanovenja

1. Táto zmluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnost‘ nadobúda dňom nasledujúcim Po dni jej zverejnenia v Centrálnom
registre zmlúv.

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, tn vyhotovenia pre objednávatel‘a
a jedno vyhotovenie pre poskytovatel‘a.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávat‘ mlčanlivosť o vzájomne získaných údajoch a
informáciách, nebudú ich odovzdávat‘ mým osobám alebo využívat‘ ich pre seba alebo mé
osoby, ak by to bob v rozpore so záujmami druhej zmluvnej strany. Táto povinnost‘ trvá aj po
ukončení platnosti tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky listiny zaslané formou zásielky poštou alebo kuriérom
druhej zmluvnej strane na základe tejto zmluvy sa budú považovat‘ za doručené so všetkými
právnymi dósledkami z toho vyplývajúcimi dňom prijatia zásielky. Za deň doručenia zásielky
sa tiež považuje deň v ktorom ju zmluvná strana odoprela prijat‘, a!alebo deň, ktorým máme
uplynula lehota pre jej vyzdvihnutie na pošte a alebo v kuriérskej službe, a/alebo deň, v ktorý
bola na zásielke vyznačená poznámka, ktorá znamená nedoručitel‘nosť zásielky, napr. adresát
neznámy a pod.

5. Zmluvné strany súhlasia s tým, že vynaložia všetko úsilie na to, aby akékol‘vek spory,
nezrovnalosti alebo rozdiely v názoroch, ktoré medzi nimi móžu vzniknúť v súvislosti s touto
zmluvou, vrátane jej porušenia, ukončenia alebo neplatnosti urovnali priatel‘skými
rozhovormi. V prípade, že jedna zo zmluvných strán nebude súhlasit‘ alebo odmietne súhlasit‘
s účast‘ou alebo sa nezúčastní rozhovorov alebo v prípade, že spor, nezrovnalost‘ alebo rozdiel
v názoroch nebude vyriešený k spokojnosti oboch zmluvných strán do tridsiatich (30) dní od
jeho vzniku, budú všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane sporov o jej platnost‘,
výklad alebo zrušenie, riešené pred miestne príslušným súdom Slovenskej republiky.

6. Vzt‘ahy ktoré nie sú výslovne upravené v tejto zmluve sa budú primerane nadit‘ Obchodným
zákonníkom a príslušnými ustanoveniami platných právnych predpisov.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli na znak súhlasu
vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

V Nitre dňa: 14. SE~ 2022 V Nitre dňa: 1 ~. SE~ 2U22

Za poskytovatel‘a Za objednávatel‘a t

Mgr. Aúi~kej Borgula 1%~ĺare‘í Hattas
konatel‘ primátor mesta Nitry



Kontaktné údaje MŠ

Adresa MŠ Riaditel‘ka Tel. číslo MŠ Mobil mailové adresy

Alexyho 26 Elena Paukejeová, PhDr. 773 12 90 0907 ‘746 968 msaIexyho@smsnitra.sk
Bazovského 1 Darina Orbánová 773 15 97 0904 533 703 msbazovskeho@smsnitra.sk
Beethovenova 1 Jana Šmitalová, Bc 773 14 21 0948 096 729 msbeethovenovac~smsnjtra.sk
Belopotockého 2 Katarína Chmelová, Bc. 656 22 38 0907 789 092 msdrazovce@smsnitra.sk
Benkova 17 Miriam Mošat‘ová, Mgr. 773 19 47 0907 179 195 msbenkova(~smsnitra.sk
Čajkovského 3 Viera Sádovská 651 89 62 0905 819 609 mscajkovskeho@smsnitra.sk
Dobšinského 2885/8 Martina Kramárová 733 60 14 0908 737 044 msdobsinskeho@smsnitra.sk
Dolnočermánská 57 Renáta Plevková 656 63 05 0903 224 472 msdoInocermanska@smsnjtra.sk
Golianova 1 Katarína Osifová 772 00 37 0910 781 747 msgoIianova~smsnjtrask
Ľudovíta Okánika 6 Alena Cetényiová 733 63 38 0944 576 103 msIokanika@smsnitra.sk
Mostná 1 Martina Švecová, Mgr. 772 13 11 0905 919 772 msmostna@smsnitra.sk
Nábrežie mládeže 7 Iveta Klobučníková, Mgr. 733 10 08 0907 486 609 msnabreziemIadeze@smsnjtra.sk
Nedbalova 17 Katarína Galová, Mgr. 655 92 46 0911 406 871 msnedbaIovac~smsnjtra.sk
Novomeského 19 Beata Horvathová 773 15 96 0904 826 107 msnovomeskeho‘~smsnjtra.sk
Okružná 1 Helena Štefeková, Bc. 656 1 1 89 0908 759 650 msjanikovce@smsnitra.sk
Párovská 36 Jana Hollová, Bc. 652 98 98 0907 752 445 msparovska~smsnjtra.sk
Piaristická 12 Jana Matušková, PhDr. 772 16 67 0908 956 219 msDiaristjcka@smsnjtra.sk
Platanová 3 Daniela Kolárová, Bc 741 32 72 0902 039 445 mspIatanova@smsnjtra.sk
Rázusová 26 Janetta Ronecová 772 07 04 0910 901 168 msrazusovac~smsnitra.sk
Staromlynská 2 Martina Veseľková, PhDr. 741 65 92 0905 177 626 rnsstaromIynska@smsnjtra.sk
Štefániková 128 Renáta Supuková 772 07 73 0908 853 284 msstefanikovac~smsnitra.sk
Štiavnická 1 Ľubica Valentínyová, PhDr. 733 19 58 0918 858 407 msstiavnicka@smsnjtra.sk
Topol‘ová 6 Katarína Benešová, Mgr. 733 35 19 0908 800 280 mstopoIovac~smsnjtra.sk
Vansovej 6 Marta Ďuriančíková 741 26 01 0905 732 342 mstvansovej~smsnjtra.sk
Za Humnami 28 Renáta Klemanová, PhDr. 733 42 34 0907 352 715 mszahumnamic~smsnjtra.sk
Zvolenská 23 Ivana Černáková 652 04 94 0902 895 910 mszvoIenska@smsnjtra.sk


