
zmluva o nájmé á tompletnom t chnickom 3éruise KŤs

lzavletá v súláde 5 § 536 a na§ledujúcich obchodného zákonnika

1.1 oodáVetélsedisu

obchodnémeno],,..,..,,.,,,,,,,.,,.,,.,,,.,,,.,,,,.,,,..,,.GlRo,s,r,o.
Adresa §dla:,..,,-,,,.,,,.,,,...,-.,,-,,,,,,,,,.,,,...,,-.,,,,,,, Žilins&á L6hot9 24, o1o 91 Žilina
Adre§á prevádzky: ,,, ,,,..,,,,,,.,..,,, ..,,,.,,,,.,,,.,, Dolné RUdiny 1,01oo1 Žilina
lčo]..,, ,,,-,,,-,,- -,,- - '., _,,., ,,, ,,,,.,,,..,,,.,, ., 36403369
lČ plé DPH: ,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,.,,,,.,,,,,.,,,.,,,,,,,.,,, .,, , sK2020106891
Bankový účet ..,,.,,,., '..,,,,_, ,,_,,,,,,,.,,,,.,,,..,. sK47 7500 0000 0040 0315 3019

d;;;ýá;i;;...,,., ,, ,,.,'.,,,,'-.,,,,,, ,,,,3[3il:?oo#"!l3i,3Ť,""í,*u"
Štatuiámy oQán:.,, ,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,,,.,,,.. ,.,,,.,.,,.., Józeís6dláček

- ďalejájen,dodávaiel"

1,2 objednávatel§elvisu

obchodné m6no/Názov:,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,..,,..,,,,, obec Wsoká nad Kysucou
Adrgsa sidlá] ,,,.,, Úslredl€ 21 5, o23 55 Wsoká nad Ky§u@u
Adlése orevádzlv
lčo ] ,-,,--,,1 ,,,. ,oo31434o
Dlč].,,..,,-..,..,,,,,,.,,,,,,,,.,,.,,,,,.,,..,,..-..,,-.,,..,,,,,,2020553326
Bankový ú@||,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,.,,..,,,,,.,,,..,,.,,,...,,,,, sKí7 0200 0000 0000 1182 1322

stetutámyoQan:,,,,,,,.,,,,,,,..,,,,,,,,,..,..,,,.,,,,..,,,Mgl,AntonVARECHAslarosiaobc€

- dslej aj len,€ednáva€r

2,1 Prcdmelom zmluvy j6 2ávázok dodávateta objědnáváteíovip€najať pro§lri8dky Výpočtove] , infomaÓngj techniky (3c,ňvél a hadvér)
a posMovať služby zálúoýania a 3rchivácie Údajď Špecifikovanýó v bode 2,2, komp|étné služly inlemetového séúeru víátan€
hardvércvéj 6 sonýóíovej časlí šp6cifikovaných v bode 2.3 a služby prevádzky a spÉvy virfualžácie s6ível(Jý špecilikovánýď ý bode
2,4

2 2 Dodáválél uvediedo prevádzky v ínieste Poskytovánia služiéb uvédenom v bode 2,5 Pc seruer obj6dnávateťá ( dllei len backup
sery€í ), vybďi ho potrcbným §oivéroň pE účélžálohovrnia á aíchivác€ . pEpoil ho s ďislujúcou sieťou LAN a sú,óasn s
exislujtřrm prípojným bodorí si€le lntemet, PrGt edniotvom backup.eMru budé dodávalel postylovať objednávatelovi
nasledovné služby]

. služby autoňalizovaného záLohovania údajov v rtuáhych §orverov vmiesle posky,lovania služieb

. služby áutomatižováného uložénia a uchoÝania áloh do oelkového obiem! lTB §poločne z. véélly miesá pGlylovaniá služi€b

. službu autmalizovánej rcpl*ácié vyivoíených záloh do dáiaentÉ dodávatďá do c.lkoreho objemu 1TB §poloóne zá vš€llry
miesl. poskttovanlá služieb

. s!žby obnovy údá]ov z vytvoíených záloh, vždy na požiádai e ob]ednáv.teloín

Allémativne móž. dodávatel použiť namiesto backup srvá.U službu bežiacu ná inom Vlashom zariedenj uínié3ténom V ňi6ste
poslrytovania složby nápr ako súčasť ýinuaEácie *Nerov

2,3 Dodávai9' Umiestni v mieste poskylovania služieb podia bodu 2,5 vlasinó zaiaden]e (da ej en íiléw.ll) prcpoií ho s existujúcou
seťou LAN a súčašne s existujúc m pípojnýín bodom poskylovateía internltového pripoj€niá. Posřgdnícivom Ílr.wallu blde
dodáveteI poskytováť ob]édnáv6lélovi následoVné služby]

. ochranu počiiačov z.poiených Ý 3ieti LAN kontrolou a liníovánim pakolov - sl0žby pakelďého fltra

. služby virtuáln€j privátnej si.l. samoslaim p€ pÉpoj€nie miest po3kytovania, 3amostatn6 Prc mobihých použivaleÍov
a sámosiatne plo lzdial€ný Píslup prc lrct€ sllany

. p.éb.tné automáli:ované vyhodnocovanio prgvádzky fir€Wal]U a zobíázovanie jeho výsledkov plostrednicvom hltp protoko]u v
glafcrej aj aranum§ickej podob€

. súčr3ťou fiíeýalluje áj sieťový píepínač, prcstredniclvom ktoléhoje rcálizované62icképrepojénl6lllewallu s €xi3tuiúcou sieťou
LAN íyzické píepoj.n]e s ex]siujúcim prlpojnýín bodom poskylovaiělá intomeiového plpojenia a ii€ž ryzické plepojenie dáLŠÍch
lT z.l adeni objednávatela

2,4 Dodávalel UmieslÍla v nieste pos*ytovania služiéb podla bodu 2 5 vlastný Pc servéí (date' len FosE), Wbaví ho polrebnýín
soífuércn (oPe.aóný sysléň, hypeívisoi plé !čelp€Vád2ky v rtualizoÝaných §eNercV (dalej len voaE) a prepojiho s exisluiúcou
sieťou LAN a súčásne s exislqL]clm pípo]ným bodon s€le lniern8i, ProstredňícŇom FosE bude dodávgt€r poskytováť
obiednáVíelovi nas édóvné služby]

. prcVádžkú vo§tE s názrcm lílřoR ATIK, Ňvodre fyrcld inšt ncia oP.rscného sy§tém! p€unutá dodávateíom dovirluálíl.ho
prcslledia, v konfguEcii 2x vcPU, 8GB VRAM, 500GB vsiorage, vlalan€ Polrebných licencji Miúosoít \Mndows seíver, \Mndo\i§
sery€lcAL

. préVádzku vosE s nážvom §RvlvNK, nová v]rtuálna inšlancia op.íaéného syslému Ýkonrig!éc 2x vcPU, 16GB VRAí',i,
500G8 vstoraqě, vrátane potrebných licenciiMicDsoft Wndows sefuef. Wndows $rÝel cAL

. pÉvádzku dalšich vosE podía dohody s obj€dnávalelm



. dodáVatel budé vykonáVať spráVu a údrrbu uv€dených vosE po úrcveJi oD3ráčného 3ystém! zmeny V ch konfglláci podls
poŽiadavek obiednáválela, poskylne opeíalívne i€šenie Vzniknulých pobléhov, s€.v]sné zásáhy v mi€sis sefuiau, i.št;lácié
aklualjácii píoglamového vybavenia dodaného výrcb€mi syslémov

. na pokyn obj€d.áv.téÍa po§kytne dodávetel pok€bnú s!é.nosť t€tej slíane (napl, dodávateT §offvéru Kofurn) pl ]nštalácii
aki!alizáciia píevádzké ostalného pog13moVého aiebo iiého té.hn]ckého Vybáven]a sl!žiaceho a prevádzkoVáného pre póřeby
óbjednáVát9'a píevádzkovaiého V pfusiledi vo§E álebo v §úvislósti s vosE. ílréwall alebo ba.kup séryéí

25 Mieslom poškylovan a 3]užieb]e obecný úEd Vysoka nad 
^ys!@! 

Úsiléde215 02] 55 Vysolá nad Kysucou

Povinnostl a píáva.|odávdara séfuisu

3,1 poskytovať s !žby podlebodoý 2 2 až2.4 proslíednlc|vom v áslných zaí adeni e vlasiných služieb ako a] próstr6dnicivom,aradenl
a služieb kelich skán

3 2 v pílpade poruchy Ýykonať ňimonadne seívisné zásáhy v píacovných dňoch do dvadsaťštyíi hodi. á cez vikénd alebo @z sviá&y
do 72 hodin od iei nahlásenia objednávaiělom inštálácie a aktualizácie proglamového Ýybav.nia znény nastaveni podlá
po2iadaviek objed.ávalela sa nepovažlliL] za poruchu a budlj vybavené podá časových možnosii a akt!áieho Vyťažen a
dodáVate]a o bjed,r ávat.]' sa móž. o predpokiadanom termin. nformováť le efo. cky alebo é_rnaiom

3.3 elektrcnicky polvídiť plljalie hlá$niado dvoó hodin od nahlásenia obj.dnávalel'om
3.4 po Ukončeni káždého seívi§ného zásahu v íniesle séíl/isu predložiť objédnáVatelovina potvldenie sefuisný list
3.5 po ukončeni každého §efuisného zásahu prostrednJctvom vzdiáleného plisnrpu cez seť lnienét posať o iomio nfomácu

el€klloň]ckou poštou na adlesu objednávál6'a
3,6 viesť evidenc]U seeisných zásahov a ná požiadanie lúto píedložiť otiednávatetovi
3,7 v p páde zává2kov objédnávatéla po lehot€ ich splátno§l voěi dodávatélov] móíé dodávatel odmielnuť nastúpiť na d. Šl§efoisný

zásáh až do ich úplného uhÉdenla
38 lra ť o9oby zodpoElné žá§9ryis a s§ryLsill Polb íu|

Wrc a Fiezvj§<o zo<lpovedne! ogby íele|ón, enailóvá adresa

[l"r"r s"agč"i o4170o13IJ. s€fo is@9ilo,sÁ

olrzoor,l'r...i"ogi",..

3,9 Pl práci§ osobiýmlúda]m kljentov objednávatela sú zamestnánci dodávátela ako ajtretie osoby/vd bod 3,1/, ktoriby priVýkone
svoi3j činn6t mohliplisť do styk! s osobnými úd.jíni, povinnidoddáVať zá.ády a pracóvné posilpy zabe2péóU]úce náežitú
och€n! splacL:]vaných osobných Údáiov pred pístupom neoplávnený.h osób k týmto infoínác ám píéto obiednávaiel vy2áduje od
dodáválelá náležnú ochíanu ósóných Údajov svojich kliénlov ako aj závážok mEanlivo§ti o osobných Údajoch. ku kioďm by
zaň€stnánc] dodáVatelá ako aj l€tie osoby fu]ď bod 3,1/, mohli mať prl§túp po&s výkonu prác pra objednáÝ.téla a to v sůlád€
s platným i právnym i prédpism i / v čase podpisu zmluvy]e úó]inýžákon zákon č 1a2alaz2l '.

3,10 DodáVaie]' jé povinný p plnení svójich závázkov Podfó tejto zňluvy postupoýať sodbo.nou slálostllvosťou tak, aby plneni,n
dodávatela podta !éjto zmluvy n€došlo fu škode alebo iíe] nmájetkovej Ujíné obiednáÝatela, a to najmá aby nedošlo pri
poskylovani pnénia Dodávaielorn podla t8jio zmluvy k slr.te aébo únik! dái oiúed.áVate]a a ebo ich zneužiiu ketim osobam
Dodávaie] zodpovedá ž! škodu spósob€nLl obiednáVátelovi v dósedk! stíály dál al€bo ich zne!žiiia trctimio§óbámi

3.11 Všelky dátá a inlomácie uložené na píostiedkoch objednávalela (napl dškoch, preno§ných, zálohovýó, aíchivnych á iných
mlédiáó) §ú výhEdným duševným vlashiclvom objednávatela
všelky infomácie týkajúce sa objédnávalela áko ái vš6lky infomácie á dáta uložené.esp,náchádza]úcesanaplostíedkochalebo
seNéloch obiednávatelá alebo poskytnuié dodáVab'oviVsúÝsostisiouto zmluvou sú dóvérné vzňys]e §{ 27j ob.hódného
zákonnika Dodávatet ]e povinný.aviaáť lí€liu osob! fuid bod 3,1/ aby nákladalá s týmno iniomáciámi ako s dóÝmýňiv súlade
s plalnýňi pledpisňi,

Povlňnosil a pévá obi€dnávatéla seŇisu nadobúda

41 nahlásovať seívisné požiád.Vky najlépšie 63klronicko! pošlo! na adre§U seryis@gno sk, daejlelefonicky ia čiso 041 700]313
p.ipáde p aíno r ekiorgjrodpovedněj osobé dodáVaté'á, p óom hláseni6 poruchy musí obsahovať:

. d6nlfikác u ob]ednáVatela ( fřína, konláktná osobá telefón. , )

. idéntifikáciu seNisovanéhozaíiadenia

. typ a popis 3éfuisne] požiedavky (popis a ods|ránenie pofuchy zmen. parame íov a]ebo 
'lnkčiosl 

, . )
4,2 lmožniť p.istup dodávat.bvi kzariáden]am a vytvo l pracovnikom dódávatela podfrienky pré prácu so seNom V fuse kedy

objédnávalelpožadujeakúkolvék 3eúisnú čin.osť
4.3 umožniť dodáváteloÝi pl8viesť záriadenle ná opravu do svojho §efoisu, PokiaT l€nlo nie j€ možné oprav ť p.iámo v p.estoroch

prevédzky obj.dnáVate s
4,4 potvdiť dodávaiělovi p.ed ožeiý 3etisný lst
4 5 uhrádiť vÉs všelky náklády spojgné s póskyinutýňi službďi ( Práe, náhíadné djély, cestovné, . )
4,6 zabezpeéiť, že po dobu trvánia tejto zmlLJvy budú na s3rvisovaných zariáden ach plévádzaťčinnoslitoložné s óinnosťeňiuvedénýňl

ý bode 2-2 až 2,4 lejla zm uvy iba píacovnlc dodáVai€la al€bo osoby nirn poveíená
4.7 píe zaliadenia dodáýaleíá posk}tnúť pípojné miésto k zdrcju n€píerušilelného napájania €lektickou en6í9iu a poskytnúť plipojenie

k sieli inle.nel2a účelom pEnosu í.plikácii vylvo€ných záloh 3ko aiza účelm spíávy údžby a monitolingu pr€vádzky
4,8 zabezpééiťv súládes odpoíučeniaíni dodáý3tela úč.nú antivilovú ochlanU ostalných 2áriad3ni spoluPíacu]úcich soserusova|ými

zálad3niam] alebovyužlVáiúcich sUžbyservisovanýclrzarjadeni
4,9 objednávatel ]e povinný §tDieť nedoslupnosť služieb v čase pí3videlnei Údžby, ktoíá bude právidelng vykonávaná vŽdy v nedeÍ!

od čase od 0]0odo 12:00

Plaiobíé podmiéňky pre štándá.dné služby

5.1 cďu za služby podla bodoý 2-2,2-3 a 2-4 éjlo zňl§vy uhradi obj€dnávalel dodávalélovi podrá nřŠie W€dených sadzieb na základe
laklúl vy§tavených dodáÝatetom benkóvým plovodom na čislo účlu lvedéné V bods 1.1 le]to zmluvy

52 Dodáváié'vyslávííakiúru Vždy dodesaiěho dňa v mé3aciza obdobie plédchádza]L]céhó ňésiaca spainosťíáklúrje 14 dňi

2



5,3 cená za §lužby podla b adoý 2.2,2.3 a 2.4 za )eden fr€§iac je 185, € slovom sloosemd*ialpáť eul V cene j€ zahínulé zálohovanie
dvoch VosE, z. k€ždý dalšl VosE bude c€na aýš€ná o 1o., € dovom d€§áť €!r a mesiac. cény sú uvedené b€2 dane z Pidanej
hodnoty, Pnčom |álo budo Ýyúčtováná podlá akluálnych účlovných pÉdpisov (v čas€ Uzávíelia žmluw 20%), V cene nie sú
zapóčiúné dópGvné náklady kloé budú Vyúétováné podla §kuločnoslia io ne3l€dovnýínisadžbami:v íáínci ín*ta 5,5 acesta,
,nimó ňest]a o,37 €/km V cen6 dalej nie sú zahrnulé poplálky zá liclncie, ssdisnú podporu tí.tich slrán, oklém tých ktolé sú
vlsldené Wd€né V leito zmluve.

5,4 zmluvné stl.ny sa dohodl že dohodnuta vyška ceny 3užieb bude uplavená átojédenkÉlrcčne v rozsáhuVyplýVaiL]oom z Údá]á o
m€É ň.dzrcéí.l nnáci., onjm€nel Šlďi3tickým ú.adom slovensl€i íepubliky K tejlo úprave c€ny sluŽi€b sa zmluvné sl.any
zaÝázujú Uzalvoď dodato*, ktorý vyplácuie dodávatol a zašlc k podpisu obiédnávátďovi v dostátocnom predstihu Iak, aby lenlo
dodatok bolL]zatvor€.ý do 50 dniod záčiálk! prislušného káléndá.neho roka, Na základa tejio dohody bud€ @na slu2iebzvýŠená
o prislušnú mieru lníácie (0/.),

€, Platobné podnlénty Pr6 nadšlandardnó 3l!žby

6,1 Všeiky oslatné služby nouvedené vbodoch 2,2 áž 24 iejto zmluvy sa považujú za nádštandaldné abudú sa íadiť osobitnou
dohodoL, medzi dodávatelom á objednávat€íom

7,í A* ý obiédnávalel dostane do om€škania s ínančným pln€nim, jé poÝinný bez.,dHadne otom Dkovať § dodáváteíom Ak sa
zmluvné stíany n€dohodnL] písonne na ri.šení om€škania, dodáVatll ]e opÉVnený Vy],]čiovať obiédnáV3lélov dohodnuté Úroky
zoneškanávo Výške 0,05% 2 dlžn€j sumyza kždý deň om6škaniá,

7,2 Ak si dodávátel néplni svojé povimosli podl3 bodu 3 1 a 3.2, téjio aluvy á v p.ipáde výpadku v píedmete zmluvy Vinou dodávatelá
( dodáv.l€lneuvedie systém do lunkčiého s!ávu ) tNájúcom dlhšie áko 48 hodín, objednávátelié oplávnený dodáVabtovivyúčiovď
zmluvnú pokulu, zmluvná pokuia je dohodnutj vo vý§ke 33,.€ slovom iridsaťři eur zá nespLnánle zmluvn€j povinnost] á€bo za
každých 24 hodh omeškán]a s od§háDením chyby - neuvodoniě systómu do lunkčného §tavu zm]uÝnú Pokulu možno !ryúčlovať
naMac do sumy 330,- € slovom tfutohdsaí eur

7,3 Vyúčtovaná zň lvná pokula álebo úrokyž omeška.]a sú splatnédo 14dói od doíleniá Vyúélova.iá zmLlvnéisllané.

6. zív€r.ěné Ust novénla

8,1 zmluvné strány sá závázujú záchovávať m]&nlivosť o veciach obchodného ta]omstva kloésa im stanú znáíne V lámcizmluvných
vzťahov,lnakzodpovedájú za škodu spósob8nú poluš€nim iohto obchodného lajomstva,

8.2 od Iqto zmlwy |€ možné oóslúpiť v pílpad6 pofušenia zmluÝy podslátným spo3obom, odstipénae od zm|lvy mu§i byt pisďnné
a doruč€né d.Uhéň0 ú€stn ikovizmluvy] za dofu@n e sá považUje aj vÉiénie zásietky odosielátelovi, ak ádresát z&ielku
neprevzaL ž akýchko lek dóVodov

a3 zmluvné šlrany sú opftivnené úto žmluvu vypovedať. Výpov€dná doba je trojm9sačná a záčina plynúť od pívého dňá
ka|endárneho mesia€ nas|€dúiúcaho po m€§iacj, V klorem bola dfuh€j zmlwn€i stÉne pi§omná výpďed doručéná

8,4 zm]uvá 3á lzalvárá na dobu neurčilú,
a,5 zmluvá §a dadi práÝom plálným na územi slov€ck€i republiky.
8,6 Akékolv8k zňeny alebo doplneniat jtozmluwsú plainé leníoímou pisomných a očí§lovaných doda,tkov podpisaných ob6ín.

zmluvnými §tranam ,

a-7 salvátorslá klauzula. V p.lpBde, ž. jé alebo sk sa s|ane niektoré uslanovenié !8jto zmluvy nepláhé, zostávajú ostatné
lslanoveniá teito zmluvy platné a Účinné. Mbslo nepl.hého lslendBniá sa použijú lstanovenia vš&bsne žáv.izných pávnych
pledpisov 0p.avuiúce otázku vžáiomného vzťahuzmluvných strán, zmluvné sllenysa potom zavězujú upíavť svoivzťah plja|im
iného lsianovenia, ktoÉ svojim obsahom a povahou naj epši€ zodpov3dá zám8r! neplátiého UstánovénLa,

a.a zmlwa nádobúda platnosť dňom podpisu obomá m|uvnými sbanami a ijčinnosť od 0í.li,2019
8,9 Tálozmuváje vyholovená v dvoch exemplároch, jed8n pÉ každú zmluvnú silanu
8 1 0 zm uvné stEny 3i túto zmluv! p.ečitáli, poíózume i iéj a na znák súhlasu s jei ob§ahom j! vlastnoručne podpisljú,

? tc ,.4,
,". lt * t.*,. l.*sn" . P- !9.. ?!..?.do}"+:i",,E;'lí"' .

lElJ i.r' o, ,lzoo tgrs

El !,.frť§",.",%- oEEc
,J:,,j_:aJ iíJó.iJ

ďarosta abce vygká had Kysucau
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