Zmluva o zálohovaní a obnove dát
1. Zmluvné strany
Zhotoviteľ:
Stanislav Klubert
Za Hornádom 881/10
05201 Spišská Nová Ves
IČO: 34573488
IČ DPH: SK1020024500
DIČ: 1020024500
Bankové spojenie: SK36 7500 0000 0040 1502 6017
V zastúpení: Stanislav Klubert, majiteľ
Spoločnosť je zapísaná v Živnostenskom registri OÚ v Spišskej Novej Vsi č. 810-8261
a
Objednávateľ:
..........................................................
..........................................................
..........................................................
IČO: ...................................................
Bankové spojenie: ................................................................
V zastúpení: ........................................................................

2. Predmet zmluvy
2.1 Analýza IT prostredia
2.2 Dodanie a nasadenie systému pre zálohovanie
2.3 Stratégia zálohovania a vypracovanie zálohovacieho plánu
2.4 Zálohovanie dát
2.5 Kontrola a monitoring priebehu záloh
2.6 Obnova dát v prípade ich poškodenia
3. Špecifikácia predmetu zmluvy
3.1 Analýza IT prostredia
Analýza IT prostredia je východiskom pre vypracovanie zálohovacej stratégie. Pozostáva
z analýzy hardvérového prostredia, zistenia množstva počítačov a serverov, ich stavu a
konektivity v rámci firemnej siete. Analýza softvérového prostredia skúma používané
informačné systémy a aplikácie, klasifikuje dáta nimi produkované, ich objem a hodnotu pre
firmu.
3.2 Dodanie a nasadenie systému pre zálohovanie

Zhotoviteľ na základe analýzy IT prostredia navrhne a dodá technické zariadenia potrebné
k nasadeniu zálohovacieho systému. Zhotoviteľ dodá potrebné hardvérové zariadenia ako
dátové úložiská NAS, externé disky, dodá a nainštaluje potrebný obslužný softvér a nasadí
systém do reálnej prevádzky.
3.3 Stratégia zálohovania a vypracovanie zálohovacieho plánu
Zhotoviteľ na základe výsledkov analýzy IT prostredia a po dohode s objednávateľom
navrhne a vypracuje plán zálohovania. Zálohovací plán, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto
zmluvy bude presne špecifikovať rozsah a frekvenciu zálohovania, aké nosiče dát budú pre
zálohy použité a ako sa budú dátové nosiče uchovávať. Stratégia zálohovania bude
zohľadňovať množstvo zálohovaných dát a ich hodnotu pre firmu.
3.4 Zálohovanie dát
Zálohovanie dát bude prebiehať v dvoch režimoch:
Plne automatické zálohovanie vykonávané bez zásahu obsluhy, podľa pravidiel
vypracovaného zálohovacieho plánu. Funkčnosť tohto automatického zálohovania sa bude
pravidelne monitorovať.
Manuálne zálohovanie bude vykonávané osobne zhotoviteľom v intervale a rozsahu
dohodnutom a uvedenom v zálohovacom pláne.
3.5 Kontrola a monitoring priebehu záloh
Funkčnosť zálohovania a konzistencia zálohovaných dát bude pravidelne monitorovaná a
kontrolovaná, aby bola zaistená použiteľnosť záložných dát pre prípad obnovy. Súčasťou
monitoringu bude aj správa úložného priestoru záloh a jeho rozširovanie.
3.6 Obnova dát v prípade ich poškodenia
V prípade že dôjde k poškodeniu alebo strate dát zhotoviteľ na základe požiadavky od
objednávateľa vykoná obnovu dát zo záložných nosičov. Túto obnovu vykoná v čo možno
najkratšom čase aby sa minimalizovali škody a straty z toho plynúce.
4. Podmienky poskytovania služieb
4.1 Služby špecifikované v bodoch 3.1 ,3.2 a 3.3 budú vykonané jednorázovo pri nasadení
systému zálohovania do prevádzky. Služby súvisiace týmito bodmi sú poskytnuté zdarma.
Náklady na dodanie potrebných technických zariadení nie sú súčasťou tejto zmluvy a budú sa
účtovať osobitne.
4.2 Služby špecifikované v bodoch 3.4 a 3.5 budú vykonávané pravidelne v intervale
a rozsahu dohodnutom a uvedenom v zálohovacom pláne ktorý je neoddeliteľnou súčasťou
tejto zmluvy. Zálohovací plán sa môže upravovať podľa potreby tak často, ako sa zmluvné
strany dohodnú. Služby špecifikované v týchto bodoch sú súčasťou tejto zmluvy a ich cena je
uvedená v bode 5.1.1.
4.3 Služba špecifikovaná v bode 3.6 bude vykonaná na základe požiadavky objednávateľa.
Náklady na jej realizáciu nie sú súčasťou tejto zmluvy a budú sa účtovať osobitne.
5. Cena a spôsob úhrady
5.1 Ceny sú dohodnuté v zmysle Zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v platnom znení. V cene
nie je zahrnutá DPH vzhľadom na časové rozlíšenie plnenia zmluvy.

5.1.1 Služby v rozsahu bodov 3.4 a 3.5 budú zhotoviteľom poskytované za paušálny mesačný
poplatok vo výške:
............................ EUR bez DPH, slovom: ...............................
Výška DPH vzhľadom na časové rozlíšenie plnenia zmluvy bude účtované podľa aktuálnej
sadzby DPH.
5.1.2 V cene mesačného poplatku nie sú započítané náklady na výjazd servisného technika.
S ohľadom na vzdialenosť sídiel zhotoviteľa a objednávateľa predstavujú mesačne sumu
............................ EUR bez DPH, slovom: ...............................
5.2 Zmluvné strany sa dohodli na platbách na základe faktúry za poskytnuté služby vrátane
DPH vystavenej dodávateľom mesačne, a to v posledný kalendárny deň daného mesiaca.
5.3 Splatnost' faktúr vystavených zhotoviteľom je 14 dní odo dňa vystavenia.
6. Spoločné ustanovenia
6.1 Zhotoviteľ berie na vedomie, že miesto výkonu prác je na adrese objednávateľa.
6.2 Kontaktnou osobou objednávateľa je .......................................................
6.3 Kontaktnou osobou zhotoviteľa je Stanislav Klubert, tel. +421 905 389 032.
7. Záverečné ustanovenia
7.1 Tato zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.
7.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a výpovedná lehota je 3 mesiace. Výpoveď tejto
zmluvy musí byť doručená zmluvnej strane v písomnej forme, výpovedná lehota začína plynúť
prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede.
7.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch originaloch, jeden krát pre každú zmluvnú stranu.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je jej príloha „Zálohovací plán“. Ten ako aj iné dodatky
k zmluve musia byť vykonané písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.

V Spišskej Novej Vsi dňa:

...............................................
Objednávateľ

...............................................
Zhotoviteľ

