
Poskytovatel':
So sídlom:
V zastúpení:

tČO:
DlČ:
tČ npH:
Bankové spojenie:
č. účtu:

(d'alej lerr ..poskytovatel"' )

Objednávatelo:
So sídlom:
Zastúpený (štatutár):

ICO:
DIČ:
Bankové spojenie:
č. účtu:

a

stredná odborná škola
Horný Snrclkovec 26.06201 Vysoké Tatry
RNDr. Peter Slančoí
000893 5 52
2021357998
Dexia Banka S|ovensko
85230561 1,1

zMLuvAoposkytovaníslužieb č. LLf l / l (. l l t J i( d'alej len .,zmluva" )

uzavreíá podl'a § 269 a nasl. Obchodného zákonníka

čl. t
zmluvné strany

KOMENSKY. s.r.o.
Park mládeže l. Košice 040 01

Ing. Slavomír Rybár - konatel'

43 908 977
2022530785
SK2022530785
TATRA BANKA
2627 16669511 100
Spoločnosť je zapísaná v Obclrodnom registri Okresného súdu Košice
1" Oddiel: Sro. Vložka č.21078lV

2.

(d'ale.i len ..objednávatel"' )

čt. n
Predmet zmluvy

l. predmetom zmluvy je poskl-tovanie služieb VirlLrálnej knižnice pre objednávaíel'a za

podmienok uvedených v te.ito zmluve.

pod pojrnoIn zabezpečenie predrnetu zmluvy sa pre účely tejto zmluvy rozumie zo stranY

poskytóvatet'a zabezpečenie internetovélro systému slúžiaceho na ukladanie, uchovávanie,

vyhl'adár,anie. výber, zdiel'anie a výmenu učebných materiálov, prípadne iných

eiektronických materiálov potrebných pri učebnom procese pre pouŽÍvatel'ov sluŽby.

Používatel'tn i služby sa rozumej ú pedagogickí zamestnanci objednávatel'a.

poskytovatel' sa zavázLrie poskl,tnúť služby Virtuálnej knižnice vo vlastnom mene a na

vlastrrú zodpovednost'.

a

4.

5. poskytovatel' sprístupní ob.iednávatel'ovi službu Virruálnej knižnice od 1.1 .2011.

ffi



2.

3.

čl rrr
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovatel sa zavázuje poskytovať objednávatel'ovi služby Virtuálnej knižnice pre potreby
pedagogic§ých zamestnancov.

Poskytovateť sa zavázuje realizovať predmet zmluvy s maximálnou odbornou
starostlivosťou.

Poskytovatel' nenesie zodpovednosť za ýpadky či nedostupnosť služby spósobené
nesprávnou konfiguráciou SW alebo HW na strane používatela. chybnými prihlasovacími
údajmi používate|a, výpadkom pripojenia do internetu na trase medzi serverom a
používateťomo nesprávnou obsluhou na strane používatel'a, či prekročením prevádzkových
parametrov podl'a bodu 3 článku IV tejto zm|uvy.

4. Poskytovateť má právo určovať a meniť interné pravidlá využívania Virtuálnej knižnice pre
používateťov tak, aby bolo zabezpeěené jej efektívne fungovanie a súlad s platnými
právnymi normami.

5. Objednávateí sazavázuje riadne poskytnuté služby prevziať azap|atiť zanich odmenu podl'a
ělánku V tejto zmluvy.

{,-

l.

2.

J.

4.

čl rv
Sp6sob realizácie predmetu zmluvy

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateť bude realizovať služby Virtuálnej knižnice na
portáli www.zborovna. sk .

Maximálny počet používatel'ov služby je 100 používateťov na objednávatel'a.

Služba je dimenzovaná na maximum 1 GB uložených dát na jedného používatel'a a na
prenosovú rychlosť 1024kbit/s na jedného používateťa.

Poskytovatel' sa zavázuje zabezpečiť non-stop časovú dostupnosť služby - 24 hodín denne,
365 dní v roku, pričom čas trvania výpadkov a odstávok služby nebude tvoriť viac než |Yo

tohto času.

Objednávateť poskytne zoznamy používatel'ov služby poskytovateťovi. Poskytovateť na
zák|ade týchto zoznamoy vytvorí prístupy pre používateťov. Prístupové mená a heslá
používatel'ov poskytne objednávateťovi, ktory ich ďalej poskytne používateťom.

5.

3.

,ffi

Cl. v
Cena a platobné podmienky

l. Cena za predmet znluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.

I8l1996 Z, z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Posky,tovatel'ovi za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice prislúcha mesačná odmena vo
výške €l6.56 s DPH.

Dohodnutá cena zahřňa všetky náklady spojené s poskytovaním služby podl'a podmienok
dohodnutých v tejto zmluve.

Objednávatel' zaplatí cenu v súlade s bodom 5 Č1. V tejto zmluvy na zák|ade faktúry
vystavenej poskytovatel'om. Odmena je faktúrovaná za kalendárny mesiac, v ktorom boli
služby Vir"tuálnej knižnice objednávatel'ovi riadne poskytnuté.



5.

6.

7.

Faktury sú splatné do 14 dní od ich vystavenia. Závázok objednávateía zaplatiť faktúrovanú
sumu je splnený momentom odpísania faktúrovanej sumy z účtu objednávateía v prospech

účtu poskytovateťa.

Poskytovatel' je povinný doručiť faktúru - daňový doklad objednávatel'ovi v lehote najneskór
10 dní predjeho splatnosťou. V prípade nedoručenia ťaktúry - daňového dokladu 10 dní pred
jeho splatnosťou sa splatnosť predlžuje po dobu oneskoreniajeho doručenia.

V prípade, že splatnosť faktúry - daňového dokladu pripadne na deň pracovného voťna alebo
pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší pracovný deř'. Za
zap|atenie faktúry sa považuje odpísanie faktúrovanej čiastky zúčtu objednávateťa
v prospech účtu poskytovateťa.

Vprípade, že faktúta nebude obsahovať všetky zákonné náležitosti daňového dokladu,

objednávateťje oprávnený vrátiť ju dodávateťovi na doplnenie. V takom prípade sa preruŠÍ

plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti zaěne plynúť doručením opravenej faktúry
objednávateťovi.

Poskytovateí sazavázuje zasielať faktúry na adresu objednávateťa uvedenú v Čt. t zmluvy.

Poskytovateť poskytuje objednávateťovi I00Yo zíavu z dohodnutej mesačnej odmeny za
obdobie prťch 3 mesiacov poskytovania služby.

čl vrr
Obchodné tajomstvo

Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej povahy súvisiace s celkovou
činnosťou objednávatel'a a poskytovateťa, kíoré majú skutočnú, alebo aspoň potenciálnu
materiálnu alebo nemateriálnu hodnotu a majú byt'podťa vóle poskytovateťa a objednávatefa
utajené.

Objednávateť a poskytovateť sa zav'ázujú dodržiavať obchodné tajomstvo v zmysle bodu 1.

Zmluvné strany sa dohodli, že aj pri nakladaní s inými informáciami, ktoré ozrtaěia zmluvné
strany za dóvemé, budú postupovať akoby išlo o obchodné tajomstvo.

Body I a2 tohto článku sú povinní do&žiavať aj zamestnanci objednávatel'a a

poskytovateťa.

V prípade porušenia povinností podťa tohto článku, zodpovedá zm|uvná strana za škodu,
ktorá vznikla druhej zmluvnej strane.

čl vrrr
osobitné ustanovenia

zmluv a sa uzaŇ áta na dobu neurčitú.

Platnosť zmluvy zanikápo vzájomnej dohode zmluvných strán.

Zmluvu móže ktorákoťvek zo zmluvných strán vypovedať bez udania dóvodu, pričom

výpovedná lehota je 3 mesiace a zaěína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po

mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

V prípade opakovaných závažných porušení zmluvných ustanovení sú zmluvné strany

oprávnené odstupiť od zmluvy .

8.

9.

10.

čl vr
úrok z omeškania

1. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry m6že poskytovateť účtovať

objednávatel'ovi úrok z omeškania vo výške 0,03 Yo z dlžnej čiastky zakaždý deň omeškania.

1.

1.

2.

a

f
J.

4.

ooo,.r*§



J. Zmlutu móŽe ktorákol'vek zo zmluvných 
_strán vypovedať bez ud,ania dóvodu, pričoml1Poledná lehota je 3 mesiace a zaěíÁa.plynúť p."v- ái"m mesiaca nasledujúceho pomesiaci- l,ktorom bola výpoved'doručená druiej ,*Lu.ln.; .i.un". ]

\- PdPade oPakovaných 
,závaŽných porušení zmluvných ustanovení sú zmluvné stranyopr:árnené odstúpit'od zmluvy .

čt. tx
všeobecné ustanovenia

, L stanovenia tejto zmluvy majú kogentný charakter.
:, 

:;j]ffi:H 
zmluvY a výrazy treba vykladat' s prihliadnutím na celú zmluvu, v ktorej sú

3, Predmetná zmluva zavázuje obe zmluvné strany. Možno ju menit,. alebo zrušit, len písomnoudohodou oboch zmluvných strán.

4, KaŽdá zmluvná Strana je Povinná konat' v súlade so zásadou dobromysel,nosti a čestnosti.Strany túto povinnost' nemóžlr v1,1účit'ani obnredzit'.
5, v ostatnom sa práva a povinnosti zrnlr,rvných strán riadia príslušnými ustanoveniamiObchodného zákonníka v platnom znení^

6, ZmILrvné strany' sa.zavázu,jú neposl<ytov at' a nezyerejňovat,tretím osobám žiadneinformácie.ktoré získali v súvislosti s touto zmluv:u! a r.to.e uy mohli poškodiť vzájomné vzťahyzmluvných strán alebo jednu zo zmluvných strán,
7, zmluva sa podpisuje v troch rovnopisoch. jedno vyhotovenie obdrží objednávatei,advevyhotoven i a poskytovatel'.

8, Zmluva nadobúda Platnost' dňom je.j podpisLr oboma zm|uvnými stranami a účinnost,1.1 ,20l l ,

9' Znluvné stranY sa dohodli, Že vŠetky prípady porušenia práv apovinností vyplývajúcichztejto zmluvY alebo v súvislosti s ňou sa'budú ;ieiiť najskórvzájo*nou dohodou. V prípade,že zmluvné strany 
, 
nerrrovnajú spor vzájomnou dohodou. súhlasia. že príslušným narozhodnutie bude súd Slovenske.j republiky.

v Košiciach, dňa /V l 2 0r7 V Hornom Smokor ci. dňa 1 7 .01 .2011

Objednár,atel':Poskytovatel':


