
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č.039l2021ĺR.Z

uzatvorenápodľa $ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. obchodný zŕkonnikv zneni neskorších predpisov
(ďalej len ,,Zm|uva")

medzi {ýmito zmluvnými stľanami

Poskytovateľ:
Sídlo:

Zastúpený:

lČo:
Dtč:
IČ opn:
IBAN:
BIC kód:
Zapísanýz

HOUR, spol. s ľ'o'
vĺ. R. Štefánĺka836/33
0l0 0l Žilina
Ing. Milan Urbaník
konateľ
31s86163
2020448969
sK2020448969
sK82090000 0000001 6567 126
GIBASKBX
obchodný ľegister okĺesného súdu
Ž1lina, odd. Sro, vl. č' 1l82lL

Objednávatel': Sociálny podnik mesta Senica, s'r.o.

Sídlo: Stefánikova l3l8/69A
905 0l Senica

Zastíryenýz Ing' Nora Čeľnáčková
konatel'

rČo: 53 478 495
DIČ:
rČ npH:
IBAN: SK29 0200 0000 0044 03297353
BIC kód: SUBASKBX
Zapísaný v: obchodnom registri okĺesného sťtdu

Trnava, v odd.: Sro, vo Vložke číslo
48r42lr

ďalej len "objednávatel'''

1.
1.1

d'alei len ooPoskytovateltt'

(Poskytovatel' a obiedná vatel'ďalei spolu ai ako ..zmluvné stranv")

1.2

ÚvonľÉ UsTANovENIA
Poskytovateľ je softvéľová spoločnosť vyvíjajúca vlastné softvérové riešenia a poskytujúca komplexné služby
svojim zäkaznikom v oblasti riadenia l'udských zdľojov a s nimi súvisiacich oblastí peľsonalistiky, miezd,

dochádzky a účtovníctva.
objednávateľ je podnikatel'ský subjekt, ktoľý má záujem o poskytnutie produktov a služieb tvoriacich

a súvisiacich s pľedmetom podnikania Poskytovatel'a uvedeným v bode 1.l tejto Zmluvy.

2.
2.1

PREDMET ZMLUVY
Touto Zmluvou si zmluvné stľany rámcovo upľavujú podmienky poskytovania sluŽieb, dodávania produktov

a udel'ovania súhlasu (licencie) na pouŽívanie softvéľu Poskytovatel'a v rozsahu pľedmetu jeho podnikania (ďalej

aj ako ,služby poslĺytovatel'a"), o ktoľé objednávateľ v pľiebehu platnosti tejto Zmluvy pľejaví záujem'

Konkľétne služby, ich ľozsah, cenu, dodanie a ostatné podmienky, či pľáva a povinnosti zmluvných stľán

neupľavené touto Zmluvou, pľípadne jej prílohami, si zmluvné strany dohodrrú v samostatnorn dokumente

uruiuo."no. v priebehu platnosii tejto Zmluvy (d'alej aj ako ,,Špecifikácia"). Poskytovateľ je tiež oprávnený
počas p|atnosti tejto Znluvy poskynúť sluŽby objednávateľovi aj na zélklade potvrdenej aprijatej objednávky,
resp. vzájomne odsúhlasenej cenovej ponuky.

1','

3.2

CENA a PLATOBNÉ l uonlclE PoDMIENKY
Cena za poskytovanie služieb bude zmluvnj'mi stranami dohodnutá v Špecifikácii podľa druhu, rozsahu

a podmienok poskytnutia služieb Poskýovateľa.
Platobné, faktuľačné a ostatné podmienky súvisiace s poskytnutými službami Poskytovateľa sú upravené vo

Všeobecných obchodných a licenčných podmienkach Poskytovateľa (ďalej aj ako ,,voP"), ktoré tvoria

neoddelitel'nú súčasť tejto Zmluvy'
V prípade ak si zmluvné strany uy''lou''. dohodnú niektoré práva a povinnosti v Zmluve alebo v ŠpeciÍikácii
oaiĺsne ako je uvedené vo VoÉ, majú ustanovenia výslovne dohodnuté v Zmluve alebo v Špeciťĺkácii prednosť

pred ustanoveniami VOP.

4. PRÁVA A PovINNosTI ZMLUVNÝCH STRÁN
4.| Poskýovateľ Sa touto Zmluvou zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby dohodnuté v Špecifikácii

a objednávateľ sa zaväzuje za tieto služby Poskytovateľovi zap\atĺť dohodnutú cenu riadne a včas.

4.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi služby podľa tejto ZmIuvy s odbornou starostlivosťou,

zodpovedne a kvalitne a v súlade s platnou legislatívou.

3.
3.1

3.3

4StraĺaI z2



4.3 objednávateľ sa zavdtzuje poskytnút'Poskytovateľovi súčinĺrosť' potľebnú na riadne a včasné plnenie jeho

záväzkov vyplývajúcich"ztäjto Žmirry. objednávateľ je tiež povinný podať Poskytovateľovi všetky potrebné

technické a obchoáne informácie súvisiace s p1rrerrím tejto Zrrrluvy.

4.4 Poskýovatel, má pľávo prerušiť plnenie podľá tejto Zmluvy v prípáde, ak objednávateľ neuhĺadí akúkoľvek platbu

podľa tejto Zm1uvy vlehote splatnosti, uto áz do tennínú íphého uhĺadenia všetkých splatných závdzkov

objednávateľom. objednávatel' je povinný uhĺadiť Poskyovateŕovi všetky dodatočnó náklady' ktoré mu vzniknú

a sú spojené s plnením tejto Zmluvy on"rĹo..n" z dôvodu omeškania objednávateľa s úhradou platieb'

4,5 ostatné práva apovinnosti zrnluvných strán a podmienky ich vzájomnej obchodnej spolupráce neupravene touto

ž;il;il ;;i špecifikáciou sú uveáené vo Všäobecných obchodných a licenčných podmienkach Poskýovatel'a'

objednávateľ podpisom tejto Zmluvy poťvrdzuje, ze sa s obsahorn VoP Poskytovateľa ľiadne oboznámil'

5.
5.1
at
5.3

DoBA PLATNosTt, ZMENA A UKONČENIE ZMLUVY
Zm|uya sa uzatváta na dobu' neurčiľu.

Túto Zmluvu je možné.n"nĺť dodutkonr k tejto zmluve, ak sa zmluvné stľany nedohodli inak'

Zmluvné stľany môžu ukončiť tuto Zmluvu ipôsobmi a podl'a podmienok upľavených vo VoP'

SPoLoČNÉ A ZÁVEREČľB usľĺľoVENIA
Táto Zm|uvanadobúda piatnosť a účinnosť dňonr jej podpísu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán'

Zmluvné strany sa zavázujitviesť otvorený aialog' zachováviť zásady poctivého obchodného Styku a v prípade

sporu vyvinúť maximáIne ísi1ie o jeho vyľíešenie 
"vzájomným 

rokovaním. V pľípade sporov' ktore vzniknú z tejto

Zmiwy,vrátane ,po.ou o jej platnosť, ui'Lua alebo zrušénie, sa zmluvné strany dohodli, že tieto budú riešené

podl'a šlovenského právneho pbľiadku pred príslušným súdom Slovenskej republiky. 
]

Vo veciach neupľavených touto Zmluvou sa zm]uvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami obchodného

zákonnika,Autoľskéhozákona a ďalšĺch pľávrrych predpisov plahrých na územĺ SR'

Ak niektoľé ustatrovenia Zm1uvy nie sú celkom alebo sčasti plätné alebo účirrrré alebo neskôr stratia platnosť alebo

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných alebo

neúčinných ustanovenĺ tejto Zmluvy a na vyplnenie medzier sa pouŽije právna úprava, ktorá, pokial' je to pľávne

možné, sa čo najviac prĺúizu_;e znrýslu a ĺEólr' tejto Zmluvy' pókiut' pri uzaÍváraní Zrnluvy Zmluvné strany túto

otázku brali do úvahy.
Zmllvaje vyhotovená v dvoch ľovnopisoch, z ktoľých každá zmluvná stľarra obdržĺ po jednom vyhotovení'

Neoddelitel,nú súčasť tejto Zmluvy tvorl Pľilolra č. I - Všeobeulé obchodrÉ a licelcčné podmienlĺy PoslEtovatel'a'

objednávatel, pľehlasuf' Že sa pred podpisom tejto Zmluvy oboznárnil s pľĺlohami tejto Zmluvy, najlĺrä

Všeobecnými obchodnými a licen8nými pojmienkacĹ Poskytovatel'a, čo pofvrdzuje podpisom na tejto Zmluve'

V pľĺpade rozporu medzi podmienkami uvedenými v texte Zm1uvy a podmienkami uvederrýrni v jej pľĺlohách má

prednosť text Zmluvy.
Zmluvnéstľany vyhlas ujil, Žeim nie sú v dobe podpisu tejto Zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť

jej obsalr, prípadne platnosľ' či účinnosť. Zmluvné'strany tieŽ vyhlásujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, jej

obsahu porozumeli a potvrdzujú , že táto Zm\uva je zrozumiteľná a uľčitá a vyjadruje ich skutočnú' slobodnú a

vážnu vôľu, nie je uzatvorená v tiesni za ĺápadne nevýhodných podmienok. ana znak súlrlasu ju vlastnoľučne

podpisujú.

6.
6.1,

6.2

6.3

6.4

r.5

6.6

6.7

v Žiline,aĺ" 19:. l:..?-9?1

PoSKYToVATEĽ

-rt

!
i' nn iJ. b'trllĺ.i].j.. 5..{.,,j j."..:*.,. :'''

Ing. Milan Urbaník
konatel'

HOUR, sPol. s r.o.

oBJEDNÁVATEĽ

}:cj]í.('r|iá.|^r,;1' li ):.'j' \ /tj'il'li|2i

lng. Nora Černáčková
konatel'

Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o.
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ŠpeciÍikácia obchodného pľípadu
k Rámcovej zmluve "'""jfllTtí služieb č,.039l202llľlz

(ďalej len,,Špecifikácia")

uzatvoľená medzi

Poskytovatel':
Sídlo:

rČo:
DIČ:
rČ npH:
IBAN:
BIC kód:
Zapísaĺý:

HOUR, spol. s r.o.
ľĺ. R. Štefánika 836/33
010 0l Žilina
Ing. Milan Uľbaník
konateľ
31s86163
2020448969
sK2020448969
sK 82090000 0000007 6s 61 126
GIBASKBX
obchodný register okresného súdu
Ž1lina, odd. Sľo' vl. č. 1182lL

Sociálny podnik mesta Senica, s'r'o.
Štefl{nikova l318/69A
905 0l Senica
Ing. Noľa Čeľnáčková
konateľ
s3 478 495

objednávatel':
Sídlo:

Zastúpený:

rČo:

Zastúpený:

ďalej len ooPoskyfovatel"'

DIČ:
lč opH:
IBAN: SK29 0200 0000 0044 032973s3
BIC kód: SUBASKBX
Zapísaný v: obchodnom ľegistľi okľesného súdu

Tmava, v odd.: Sro, vo Vložke číslo:
48142n

ďalej len "C)bjednávatelo'o

(Poskýovatel'a obiednávatel'ďalei spolu ai ako vné stranv")

Zmluvné strany uzatvorili Rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb č. 039l202llRZ (ďalej aj ako ,,Zmluva"),
predmetom ktoľej je závázok Poskýovatel'a-vpľiebehu platnosti tejto Zmluvy poskytnúť objednávatel'ovi služby

ná'l"dn. zmluvnými stľanami dohodnuté v Špecifikácii azávázok objednávatel'a za tieto služby Poskytovatel'ovi

zaplatiť ľiadne a včas.

V zmysle tejto Zmluvy sa zmluvné stľany dohodli na poskytnutí služieb Poskytovateľa objednávateľovi v ľozsahu

a za podmienok dohodnutých v tejto Špecifikácii nasledovne;

1. Rozsah poskytovaných služieb

2. Cena a platobné podmienky

HUMAN Klasik, v ľozsahu modulov Peľsonálne údaje'
štandardné ľiešenie, do 10 aktívnych osobných čísel, na l PC (ďalej ,,HUMAN

Spracovanie miezd,
Poskytnutie licencie na
Softvér

implementačných prác (ďalej

len
Softvéruľlesen1a podľa

tvoľí Prílohu č. l kImplementácia Softvéru

V rozsahu podľa podmienok vyplývajúcich z čL 6. Všeobecných obchodných a

dmienok
Systémová údľžba Softvéľu

Seľvisné zásahy V ľozsahu podľa podmienok vyplývajúcich z čI.7. Všeobecných ob

1icenčn

chodných a

Na základe individuálnych požiadaviek obj ednávateľa a podľa podmienok

vyplývajúcich z č1. 8. Všeobecných obchodných a licenčných podmienok

ednávatel'a

Vývoj, úpravy a iné činnosti
podl'a individuálnych

Poskvtnutie licencie na Softvéľ HUMAN Klasik 218'00 € + DPH
Implementácia Softvéľu HUMAN Klasik 53l,00 € + DPH.

Svstémová údľžba Softvéľu HUMAN Klasik 133'00 € + DPH/ročne.

Seľvisné zásahy V rozsahu podľa podmienok vyplývajícichz č1. 7. Všeobecných
obchodných a licenčných podmienok Poskytovateľa'

Vývoj, úpľavy a iné činnosti podl'a
individuálnych požiadaviek
Obiednávatel'a

Podľa sadzieb aktuálneho Cenníka prác a služieb Poskytovateľa, ktoý
tvorí Pľílohu č. 2.

3. Ostatné ustanovenia
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3.1 Poskytovateľ aobjednávateľ budú navzájom komunikovať vo všetkých otázkach týkajúcich sa plnenia

Zm|uvy a Špecifikácie prostredníctvom nasledujúcich zodpovedných osôb:

na stľane Poskytovatel'a:

pre oblasť zmluvnú' obclrodnú a implernentačnú:

riaditel' oddelenia obchodu a marketingu

tel.:0411501 27 1l

mai l : obch1lĺj((iĺltlur.slt

pre oblast' servisnú po ukončení implementácie:

ľiaditel' oddelenie sluŽieb zilkazĺíkom

tel:041/501 27 ll
mai1 : ľiaditel sszĺliilrour. slĺ

na Strane objednávateľa:

pre oblasť zmluvnú Ing. Noľa Čemáčková

tel.; 0908 855 349

mail : noľa.cemackova@sprns.sk

Ing. Nora Čelĺáčková

tel.: 0908 855 349

mail : noľa. cernackova@spms. sk

pre oblasť finančnú

pľe zasielanie elektronických faktur a pľedfaktur: mail: noĺa.cernackova@spnrs.sk

pre zasielanie informácie o uveľejnení update: mail uvedený v pľeberacom protokole

4. Záv erečné ustanovenia
4.| Špecifikácia, veruialjevyhotovenávdvochrovnopisoch,zktoľýchkaždázm|uvnástľanaobdľžípojednom

vyhotovení. Súčast'ou tejto Špecifikácíe sú:

Príloha č. l Harm'onogranl implementačných prác

Pľíloha č. 2 Cenník pľác a služieb

4.2 Zm|gvné stľany Sa tiež výslovne dolrodli, Že v pľípade rozporu medzi niektorými ustanoveniami či

podmienkami uvedenými V-texte Špecif,rkácie a ustanoveniami čí podmienkami uvedenými v Zmluve a jej

prílohách má pľednosť text Špecifikácie.

4.3 Táto Špecif,rkácia nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch

zmluvných stľán.

V Žiline dĺa 18.5.2021

PoSKYTOVATEĽ: oBJEDNÁVATEĽ

! l.]orĺ (.í? j n.íakovii i} i' :, lU: i't1'.,'l \',,f 
'|'+2l;

Ing. Milan Urbaník
konateľ

HOUR, spol. s r.o.

lng. Nora Černáčková
konateľ

Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o
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