
     
Námestie obetí komunizmu 1         
011 31 ŽILINA 
Tel.: 041/56 23 194 
E-mail: zilinainvest@zilinainvest.sk 
www.zilinainvest.sk 
         
 
OBJEDNÁVKA č. 10/2018 
 
   
Objednávateľ: 
Žilina Invest, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
Zastúpená: Ing. Peter Tulinský, Ing. Patrik Groma – konatelia spoločnosti 
IČO: 36 416 754 
IČ DPH: SK2021802805 
Zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vl. Č.: 14752/L 
 
Poskytovateľ: 
MHH s.r.o., Severná 53, 010 01 Žilina 
Zastúpená:Radoslav Hudec, konateľ spoločnosti 
IČO: 36 396 087  
DIČ: 2020098993 
IČ DPH SK2020098993 
Zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, Vl. Č.: 12636/L 
 
 
 Objednávame si údržbu a servis výpočtovej techniky s nasledovnými službami: 
a) využitie teamviewercorporate licencie zakúpenej firmou MHH na profesionálnu 

vzdialenú správu klienta, 
b) pravidelné zálohovanie určených dát klientom + kontrola backupov, 
c) pravidelná kontrola a inštalácia aktualizácií operačného systému a aplikácií, 
d) antivírová kontrola, 
e) pravidelná kontrola systémových záznamov a ich vyhodnotenie, 
f) správa, údržba a podpora behu inštalovaných aplikácií, 
g) správa tlačiarní, 
h) správa, servis, údržba siete a sieťových prvkov, 
i) správa, servis a nastavenia pre prístup do internetu a pre mailové nastavenia 

a funkčnosť mailov užívateľov. 
 
Cena: 
V cene mesačnej správy sú započítané maximálne 4 servisné hodiny. 
Cena správy je 80,00€/mesiac bez DPH. 
Celková cena správy na predmet zákazky je 960,00 € bez DPH. 
 



Doba dodania predmetu zákazky: 
Platnosť objednávky je 12 mesiacov alebo do vyčerpania zmluvného limitu vo výške 960,00€ 
bez DPH pričom objednávateľ sa nezaväzuje vyčerpať celú sumu predpokladanej hodnoty 
zákazky. 
Začiatok platnosti objednávky:  1. február 2018.  
 
Obchodné podmienky: 
Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku mesačne, a to na 
základe daňového dokladu vystaveného poskytovateľom. Objednávateľ neposkytuje 
preddavok, ani zálohovú platbu.  
Objednávateľ môže vypovedať objednávku poskytovateľovi bez udania dôvodu 
v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť nasledujúci mesiac po doručení 
výpovede poskytovateľovi. 
 
 
V Žiline, dňa 30. 1. 2018 

 

Za objednávateľa: 

 

 

_________________________         _________________________ 
Ing. Patrik Groma                              Ing. Peter Tulinský 

              konateľ spoločnosti                            konateľ spoločnosti 
 
 
 
 
Objednávku prijal za poskytovateľa: 
 
 
 
 
_________________________    
        Ing. Radoslav Hudec 
         konateľ spoločnosti 
 
 
 
 
 
 


