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Poskytovatel':
So sídlom:
V zastúpení:

ICO:
DIC:
IC DPH:

Bankové spojenie:
c. úctu:

ZMLUV A o poskytovaní služieb c. vkf li I O§' I O!ft
( dalej len "zmluva" )

uzavretá podl'a § 269 a nasl. Obchodnéhozákonníka

CI. I

Zmluvné strany

KOMENSKY, s.r.o.
Park mládeže 1, Košice 040 01
Ing. Slavomír Rybár - konatel'

43 908 977
2022530785
SK2022530785
TATRA BANKA
2627166695/1100

Spolocnost je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice
1, Oddiel: Sro, Vložka c. 21078N

(dalej len "poskytovatel'")

Objednávatel':
So sídlom:
Zastúpený(štatutár):
ICO:
DIC:
Bankovéspojenie:
c. úctu:

a

Gymnázium Leonarda Stockela
Jiráskova 12,08570 Bardejov
RNDr. Marcel Tribus- riaditel' školy
000160911
2020633043
DEXIA banka
8826511110/5600

(dalej len "objednávatel'" )

CI. II

Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice pre objednávatel'a za
podmienokuvedenýchv tejto zmluve.

2. Pod pojmom zabezpecenie predmetu zmluvy sa pre úcely tejto zmluvy rozumie zo strany
poskytovatel'a zabezpecenie internetového systému slúžiaceho na ukladanie, uchovávanie,
vyhl'adávanie, výber, zdiel'anie a výmenu ucebných materiálov, prípadne iných
elektronickýchmateriálovpotrebnýchpri ucebnomprocese pre používatel'ovslužby.

3. Používatel'mislužby sa rozumejúpedagogickízamestnanciobjednávatel'a.

4. Poskytovatel' sa zavazuje poskytnút služby Virtuálnej knižnice vo vlastnom mene a na
vlastnú zodpovednost.

5. Poskytovatel'sprístupníobjednávatel'ovislužbuVirtuálnejknižnice od 1.5.2011.
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CI.III

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovatel' sa zavazuje poskytovat objednávatel'ovi služby Virtuálnej knižnice pre potreby
pedagogických zamestnancov.

2. Poskytovatel' sa zavazuje realizovat predmet zmluvy s maximálnou odbornou
starostlivost ou.

3. Poskytovatel' nenesie zodpovednost za výpadky ci nedostupnost služby sp6sobené
nesprávnou konfiguráciou SW alebo HW na strane používatel'a, chybnými prihlasovacími
údajmi používatel'a, výpadkom pripojenia do internetu na trase medzi serverom a
používatel'om, nesprávnou obsluhou na strane používatel'a, ci prekrocením prevádzkových
parametrov podl'a bodu 3 clánku IV tejto zmluvy.

4. Poskytovatel' má právo urcovat a menit interné pravidlá využívania Virtuálnej knižnice pre
používatel'ov tak, aby bolo zabezpecené jej efektívne fungovanie a súlad s platnými
právnymi normami.

5. Objednávatel' sa zavazuje riadne poskytnuté služby prevziat a zaplatit za nich odmenu podl'a
clánku V tejto zmluvy.

CI. IV

Sposob realizácie predmetu zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovatel'bude realizovat služby Virtuálnej knižnice na
portáli www.zborovna.sk.

2. Maximálnypocet používatel'ovslužbyje 100používatel'ovna objednávatel'a.

3. Služba je dimenzovaná na maximum 1 GB uložených dát na jedného používatel'a a na
prenosovúrýchlost 1024kbitls najedného používatel'a.

4. Poskytovatel'sa zavazuje zabezpecit non-stop casovú dostupnost služby - 24 hodín denne,
365 dní v roku, pricom cas trvania výpadkov a odstávok služby nebude tvorit viac než 1%
tohto casu.

5. Objednávatel' poskytne zoznamy používatel'ov služby poskytovatel'ovi. Poskytovatel' na
základe týchto zoznamov vytvorí prístupy pre používatel'ov. Prístupové mená a heslá
používatel'ovposkytne objednávatel'ovi,ktorý ich d'alejposkytne používatel'om.

CI. V

Cena a platobné podmienky

I. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom c.
18/1996Z. z. o cenách v znení neskoršíchpredpisov.

2. Poskytovatel'oviza poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice prislúcha mesacná odmena vo
výške€16,56 s DPH.

3. Dohodnutá cena zahina všetky náklady spojené s poskytovaním služby podl'a podmienok
dohodnutýchv tejto zmluve.

~o~Ef(9bj~p"návatel'zaplatí cenu v súlade s bodom 5 CI. V tejto zmluvy na základe faktúry
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~ Iii @ sl~fi~irtuálnej knižnice objednávatel'ovi riadne poskytnuté.
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5. Faktúry sú splatné do 14 dní od ich vystavenia. Závazok objednávatel'a zaplatit faktúrovanú
sumu je splnený momentom odpísania faktúrovanej sumy z úctu objednávatel'a v prospech
úctu poskytovatel'a.

6. Poskytovatel'je povinný dorucit faktúru - danový doklad objednávatel'ovi v lehote najneskór
10 dní predjeho splatnostou. V prípade nedorucenia faktúry - danového dokladu 10 dní pred
jeho splatnostou sa splatnost predlžuje po dobu oneskorenia jeho dorucenia.

7. V prípade, že splatnost faktúry-danového dokladu pripadne na den pracovného vol'na alebo
pracovného pokoj a, bude sa za den splatnosti považovat najbližší pracovný den. Za
zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie faktúrovanej ciastky z úctu objednávatel'a
v prospech úctu poskytovatel'a.

8. V prípade, že faktúra nebude obsahovat všetky zákonné náležitosti danového dokladu,
objednávatel' je oprávnený vrátit ju dodávatel'ovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti zacne plynút dorucením opravenej faktúry
objednávatel'ovi.

9. Poskytovatel' sa zavazuje zasielat faktúry na adresu objednávatel'a uvedenú v CI. I zmluvy.

10. Poskytovatel' poskytuje objednávatel'ovi 100% zl'avu z dohodnutej mesacnej odmeny za
obdobie prvých 4 mesiacov poskytovania služby.

CI. VI

Úrok z omeškania

1. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry móže poskytovatel' úctovat
objednávatel'oviúrok z omeškaniavo výške 0,03 % z dlžnej ciastky za každý den omeškania.

CI.VII

Obchodné tajomstvo

1. Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutocnosti obchodnej povahy súvisiace s celkovou
cinnostou objednávatel'a a poskytovatel'a, ktoré majú skutocnú, alebo aspon potenciálnu
materiálnualebo nemateriálnuhodnotua majúbyt podl'a vóle poskytovatel'aa objednávatel'a
utajené.

2. Objednávatel'a poskytovatel' sa zavazujú dodržiavat obchodné tajomstvo v zmysle bodu 1.
Zmluvné strany sa dohodli, že aj pri nakladaní s inými informáciami,ktoré oznacia zmluvné
stranyza dóvemé, budú postupovat akoby išlo o obchodnétajomstvo.

3. Body 1 a 2 tohto clánku sú povinní dodržiavat aj zamestnanci objednávatel'a a
poskytovatel'a.

4. V prípade porušenia povinností podl'a tohto clánku, zodpovedá zmluvná strana za škodu,
ktorá vznikla druhej zmluvnej strane.

CI. VIII

Osobitné ustanovenia

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurcitú.

2. Platnost zmluvy zaniká po vzájomnejdohodezmluvnýchstrán.

ft!",~'~'4mluvumóže ktorákol'vek zo zmluvných strán vypovedat bez udania dóvodu, pricom
* C .~'Qvedná lehota je 3 mesiace a zacína plynút prvým dnom mesiaca nasledujúceho po

::: rlt -"'~<?s~~ci,v ktorom bola výpoved' dorucenádruhej zmluvnej strane.

~ l:4-~r}f.jpijpade opakovaných závažných porušení zmluvných ustanovení sú zmluvné strany
.,.~. op~nené odstúpit od zmluvy .
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CI. IX

Všeobecné ustanovenia

1. Ustanovenia tejto zmluvy majú kogentný charakter.

2. Podmienky zmluvy a výrazy treba vykladat s prihliadnutím na celú zmluvu, v ktorej sú
obsiahnuté.

3. Predmetná zmluva zavazuje obe zmluvné strany. Možno ju menit, alebo zrušit len písomnou
dohodou oboch zmluvných strán.

4. Každá zmluvná strana je povinná konat v súlade so zásadou dobromysel'nosti a cestnosti.
Strany túto povinnost nemažu vylúcit ani obmedzit.

5. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení.

6. Zmluvné strany sa zavazujú neposkytovat a nezverejnovat tretím osobám žiadne informácie,
ktoré získali v súvislosti s touto zmluvou, a ktoré by mohli poškodit vzájomné vztahy
zmluvných strán alebo jednu zo zmluvných strán.

7. Zmluva sa podpisuje v troch rovnopisoch, jedno vyhotovenie obdrží objednávatel' a dve
vyhotoveni a poskytovatel'.

8. Zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a úcinnost
1.5.2011.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípady porušeni a práva povinností vyplývajúcich
z tejto zmluvy alebo v súvislosti s nou sa budú riešit najskor vzájomnou dohodou. V prípade,
že zmluvné strany neurovnajú spor vzájomnou dohodou, súhlasia, že príslušným na
rozhodnutie bude súd Slovenskej republiky.

V Košiciach,dna It? ()~ tJ II V Bardejove,dna 1'105". $]/1

Poskytovatel': Objednávatel':

GYMNÁZIUM
1 . MEM Leonarda :.)tOckela

/ ~o ' JlrOskova 12. P.O.Box20
~ t\. -- 08570 BARDEJOV
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vi< KOMENŠKY;.~~~:~: ..~,. %, ~"-. Gy;;;.~~i~;;;i:. Šiii~k~i;.;.B;;:;j~jove
Ing.SlavomírRybár, konatel' RNDr.MarcelTribus, riaditel' školy


