
Zmluva uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

1. Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

a

2. Dodávateľ:
Trvalé bydlisko:

l. Zmluvné strany:

Mestský dom kultúry, príspevková organizácia
M. R. Štefánika 875/200,093 Ol Vranov nad Topľou
Ing. Alfonzom Kobielskym
35519088
2020630898
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK34 0900 0000 000560749407

Vavrinec Franko
Dlhá 154/126, Dlhé Klčovo, 094 13 pošta Sačurov

II. Predmet zmluvy

l. Predmetom tejto zmluvy je reset, konfigurácia a aktivácia vnútornej počítačovej siete:
Inštalácia a konfigurácia Mikrotik RB 3011:

- nastavenie dvoch nezávislých sietí
- DHCP a konfigurácia pevných lP adries
- firewall NAT konfigurácia
- port bridging pre lP telefóny a TV
- aktualizácia a zálohovanie fw

2x TP-Link TL-SG2424 reset nastavenie vlan
5x nastavenie router TP-Link zmena a zvýšenie zabezpečenia
Konfigurácia lP pre platobný terminál

2. Zmluvné strany sa zaväzujú počas platnosti tejto zmluvy poskytovať si navzájom
súčinnosť za účelom naplnenia cieľa tejto zmluvy.
Dodávateľ odovzdá všetky prihlasovacie údaje objednávateľovi. Za objednávateľa
tieto prihlasovacie údaje prevezme Ján Kertis.

III. Cena a platobné podmienky

1. Cena za vypracovanie a dodanie predmetu zmluvy podľa čl. II. je l\fčená dohodou
zmluvných strán a to vo výške: 140 eur, slovom: jednostoštyridsaťeur.
Dohodnutú sumu vyplatí objednávateľ dodávateľovi po ukončení všetkých prác uvedených
v čl. II. tejto zmluvy a odovzdaním všetkých prihlasovacích údajov p. Kertisovi, prevodom na
účet, oproti podpísaniu tejto zmluvy. Zmluva slúži ako daňový doklad.



IV. Zmena zmluvy

Zmluvu možno meniť iba písomne, a to dodatkami k tejto zmluve na základe dohody
zmluvných strán podpísanej oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

V. Doba platnosti zmluvy

l. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu a uzatvára sa na dobu určitú do 14.7.2017.

2. Zmluva sa môže ukončiť dohodou zmluvných strán alebo výpoveďou.

VI. Záverečné ustanovenia

1. Podľa § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu (ZDP) sa zmluvné strany
dohodli, že z vyplatenej odmeny nie je zrazená zrážková daň. Objednávateľ je povinný túto
dohodu oznámiť správcovi dane.

2. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.

3. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, vyjadruje ich vôľu, jej obsahu rozumejú a preto ju na
znak súhlasu slobodne a vážne svojimi podpismi potvrdzujú.

Vo Vranove nad Topľou, dňa 12. júla 2017

Objednávateľ:
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Dodávateľ:
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