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ZMLUVA o poskytovaní služieb čL SKP18/03/048
(ďalej len „zmluva")

\,Ĺu2avretá podľa ust. § 269 a nasl. zákona č.  513/1991  Zb. Obchodný zákonni'k v zneni' neskorších

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonni'k")

článok 1
Zmluvné strany:

Poskytovateľ:    KOMENSKY, s.r.o.

Sĺdlo:  Park Mládeže 1/360, 040 01  Košice

lčo: 43 908 977

DIČ: 2022530785

lč DPH: SK2022530785

konajúcj prostrednĺctvom:  lng.  Slavomĺr Rybár  -konateľ

(ďalej len ako „Poskytovater`)

Objednávatel':  Materská Škola, Sokolská 494, Strečno,

Sídlo: Sokolská 494, 01324, Strečno

lčo: 37813447

Zastúpený (štatutár): Žofia Rajniaková

(ďalej len „Objednávateľ)

článok 11
Predmet zmluvy

1.   Predmetom tejto zmluvyje poskytovanie služby „Škôlka KOMENSKY Plus", ktorá zahŕňa:

1.1    poskytovanie  služieb  Virtuálnej  knižnice  pre  objednávateľa  za  podmienok  uvedených     v   tejto

zmluve;

1.2     poskytovanie  používatel'ských   aplikačných   programov  Mozgožrútik,   Logopedĺk,     Fotoškôlka,

vytvorené Poskytovateľom. (ďalej aj len „Aplikácie").

2.      Pod   pojmom   zabezpečenie   predmetu   zmluvy  sa   pre   účely  tejto  zmluvy   rozumie  zo   strany

poskytovatel'a     zabezpečenie     internetového     systému     slúžiaceho     na     ukladanie,     uchovávanie,

vyhľadávanie,  výber,  zdiel'anie  a výmenu  učebných  materiálov,  prípadne  iných  elektronických  materiálov

potrebných pri učebnom procese pre použĺvateľov služby a pri'stup k Aplikáciám.



3.   Použi'vateľmi služby sa rozumejú pedagogicki' zamestnanci objednávateľa.

4.   Použi'vateľmi Aplikácií sa rozumejú pedagogickí zamestnanci, žiaci a rodičia žiakov objednávateľa.

5.    Poskytovateľ  sa  zaväzuje  poskytnúť  služby  Virtuálnej  knižnice  a  Aplikácie  vo  vlastnom  mene  a  na

vlastnú zodpovednost'.

6.     Poskytovatel'  sprístupnĺ  objednávateľovi  služby,   ktoré  sú   predmetom  tejto  zmluvy  do  30  dni'  od

podpisu zmluvy.

článok 111
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.     Poskytovateľ  sa  zaväzuje   poskytovat'  objednávatel'ovi   služby  Viriuálnej   knižnice  a  Aplikácie  pre

potreby pedagogických zamestnancov a Žiakov objednávatel'a.

2.   Poskytovatel' sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy s maximálnou odbomou starostlivosťou.

3.     Poskytovatel'  nenesie  zodpovednosť  za  výpadky  či  nedostupnosť  služby  spÔsobené  nesprávnou

konfiguráciou   SW   alebo   HW   na   strane   použi'vateľa,   chybnými   prihlasovaci'mi   údajmi   použĺvatel'a,

výpadkom  pripojenia  do  internetu  na  trase  medzi  serverom  a  použi'vatel'om,  nesprávnou  obsluhou  na

strane použĺvateľa, či prekročeni'm prevádzkových parametrov podl'a bodu 3 článku lv tejto zmluvy.

4.       Poskytovateľ   má   právo   určovať   a   meniť   interné   pravidlá   využi'vania   Virtuálnej   knižnice   pre

použi'vatel'ov tak, aby bolo zabezpečené jej efektĺvne fungovanie a súlad s platnými právnymi normami.

5.   Objednávatel' sa zaväzuje riadne poskytnuté služby prevziať a zaplatiť za nich odmenu podľa článku V

tejto zmluvy.

článok IV
Spôsob realizácie predmetu zmluvy

1.     Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  poskytovatel'  bude  realizovať  služby  Virtuálnej  knižnice  na  portáli

www.zborovna.sk .

2.    Služba je  dimenzovaná  na  maximum  1   GB  uložených  dát  na  jedného  použi'vatel'a  a  na  prenosovú

rýchlosť 1024 kbit/s na jedného použĺvatel'a.

3.   Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť non-stop časovú dostupnost' služby -24 hodĺn denne,  365 dnĺ v

roku, pričom čas trvania výpadkov a odstávok služby nebude tvoriť viac než 1 % tohto času.

4.   Objednávatel' poskytne zoznamy použi'vateľov služby poskytovatel'ovi.  Poskytovateľ na základe týchto

zoznamov   vytvorí   Prístupy    pre    použĺvateľov.    Prĺstupové    mená    a    heslá    použi'vateľov    poskytne

objednávateľovi, ktorý ich ďalej poskytne použi'vateľom.



článok V
Cena a platobné podmienky

1.   Cena za predmet zmluvy je stanovená Cennĺkom, ktorý tvori' prĺlohu k tejto zmluve.

2.    Objednávatel' je  povinný  uhradiť  Poskytovateľovi jednorazový  administratívny  poplatok  vo  výške  9,-

Eur, a to na základe faktúry vystavenej Poskytovatel'om.

3.      Zmluvné   strany   sa   dohodli,   že   počas   prvých   12   mesiacov   odo   dňa   účinnosti   tohto   dodatku

Objednávateľ nie je povinný uhradiť poskytovateľovi odmenu za použĺvanie Virtuálnej knižnice a Aplikáciĺ

podl'a tohto odseku.

4.       Dohodnutá   cena   zahŕňa   všetky   náklady   spojené   s   poskytovani'm   služby   podľa   podmienok

dohodnutých v tejto zmluve.

5.     Objednávateľ  zaplati'  odmenu  podl'a  tejto  zmluvy  na  základe  faktúry  vystavenej     poskytovateľom.

Odmena je fakturovaná raz ročne, a to na začiatku roka, za ktorý sa odmena platí. V prípade, ak dôjde k

ukončeniu  platnosti  tejto  zmluvy  počas  trvania  roka,  za  ktorý  bola  odmena  uhradená,  Poskytovateľ je

povinný vrátiť objednávatel'ovi pomemú časť zaplatenej odmeny.

6.   Zmluvné strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že Poskytovateľ je oprávnený jednostranne upraviť

výšku  odmeny  v  Cennĺku.  Poskytovatel' je  povinný  o  zmene  Cenni'ka  informovať  Objednávateľa,  a  to

zverejneni'm   aktuálneho  Cennĺka  na   stránke  www.zborovna.sk.   V  pri'pade,   ak   Objednávateľ  nebude

súhlasiť so zmenou Cennĺka, má právo od tejto zmluvy odstúpit'.

7.   Faktúry sú  splatné do  14  dní od  ich  vystavenia.  Záväzok objednávatel'a zaplatiť faktúrovanú  sumu je

splnený momentom odpi'sania faktúrovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa.

8.    Poskytovateľ je  povinný  doručiť faktúru  -daňový  doklad  objednávatel'ovi  v  lehote  najneskôr  10  dnĺ

pred jeho splatnost'ou.  V prĺpade  nedoručenia faktúry -daňového  dokladu  10  dni'  pred jeho splatnosťou

sa splatnosť predlžuje po dobu oneskorenia jeho doručenia.

9.     V  prípade,   že  splatnosť  faktúry  -  daňového  dokladu  pripadne  na  deň  pracovného  vol'na  alebo

pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližši' pracovný deň. Za zaplatenie faktúry sa

považuje odpi'sanie faktúrovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovatel'a.

10.   V prĺpade, že faktúra nebude obsahovat' všetky zákonné náležitosti daňového dokladu,  objednávateľ

je oprávnený vrátiť ju dodávateľovi  na doplnenie. V takom  pri'pade sa   preruši' plynutie lehoty splatnostj a

nová lehota splatnostj začne plynúť doručeni'm opravenej faktúry objednávateľovi.

11.   Poskytovateľ sa zaväzuje zasielať faktúry na adresu objednávateľa uvedenú v Čl.1 zmluvy.

článok vl
Úrok z omeškania

1.  V prípade  nedodržania  termi'nu  splatnosti faktúry môže  poskytovatel' účtovať objednávateľovi  úrok z

omeškania vo výške\0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.



článok vll
Obchodné tajomstvo

1.     Obchodné  tajomstvo  tvoria  všetky  skutočnosti  obchodnej   povahy  súvisiace  s  celkovou  činnosťou

objednávatel'a   a   poskytovatel'a,   ktoré   majú   skutočnú,   alebo   aspoň   potenciálnu   materiálnu   alebo

nemateriálnu hodnotu a majú byť podl'a vôle poskytovatel'a a objednávateľa utajené.

2.   Objednávateľ a poskytovateľ sa zaväzujú dodržiavať obchodné tajomstvo v zmysle bodu  1. Zmluvné

strany  sa  dohodli,  že  aj  pri  nakladanĺ  s  inými  informáciami,  ktoré  označia  zmluvné  strany  za  dôvemé,

budú postupovať akoby išlo o obchodné tajomstvo.

3.   Body 1  a 2 tohto článku sú povinni' dodržiavať aj zamestnanci objednávatel'a a poskytovatel'a.

4.   V pri'pade porušenia povinnostĺ podl'a tohto článku, zodpovedá zmluvná strana za škodu,  ktorá vznikla

druhej zmluvnej strane.

článok vlll
Osobitné ustanovenia

1.  Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.   Platnosť zmluvy zaniká po vzájomnej dohode zmluvných strán.

3.    Zmluvu  môže  ktorákolvek  zo  zmluvných  strán  vypovedať  bez  udania  dôvodu,  pričom  výpovedná

lehota  je  3  mesiace  a  zači'na  plynúť  prvým  dňom  mesiaca  nasledujúceho  po  mesiaci,  v  ktorom  bola

výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

4.    V  prĺpade  opakovaných  závažných  porušení  zmluvných  ustanoveni'  sú  zmluvné  strany  oprávnené

odstúpiť  od  zmluvy.   Odstúpenie  od  zmluvu  je  účinné  dňom  doručenia  pĺsomného  oznámenia  druhej

zmluvnej strane.

Článok lx
Všeobecné ustanovenia

1.   Ustanovenia tejto zmluvy majú kogentný charakter.

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

3.   Predmetná zmluva zaväzuje obe zmluvné strany.  Možno ju  meniť, alebo zrušiť len pĺsomnou dohodou

oboch zmluvných strán.

4.   Každá zmluvná strana je povinná konat' v súlade so zásadou dobromyseľnosti a čestnosti. Strany túto

povinnosť nemôžu vylúčiť ani obmedzit'.

5.    V  ostatnom  sa  práva  a  povinnosti  zmluvných  strán  riadia  prĺslušnými  ustanoveniami  Obchodného

zákonni'ka v pratnom znenĺ.

6.    Zhiluvné  strany sa  zaväzujú  neposkytovať  a  nezverejňovat' tretĺm  osobám  žiadne  informácie,  ktoré

zi'skä   v súvislosti  s touto zmluvou,  a  ktoré  by  mohli  poškodiť vzájomné  vzťahy zmluvných  strán  alebo



jednu zo zmluvných strán.

7.   Zmluva  sa  podpisuje  v troch  rovnopisoch, jedno vyhotovenie  obdržĺ  objednávatel' a  dve  vyhotovenia

poskytovatel'.

8.   Zmluva  nadobúda  platnosť a  účinnosť dňom jej  podpisu oboma zmluvnými stranami.  V prĺpade,  ak je

táto  zmluva  v  zmysle  zákona  č.  211/2000  Z.  z.  o  slobodnom  pri'stupe  k  informáciám  a  o  zmene  a

doplnenĺ  niektorých  zákonov  (zákon  o  slobode  informácii')  povinne  zverejňovanou  zmluvou,   účinnosť

nadobúda   v   súlade   s   ust.   §   41a      ods.   1   zákona   č.   40/1964   Zb.   Občianskeho   zákonnĺka   dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

9.   Zmluvné strany sa dohodli, že všetky pri'pady porušenia práv a povinnostĺ vyplývajúcich z tejto zmluvy

alebo  v  súvislosti  s  ňou  sa  budú   riešiť  najskôr  vzájomnou  dohodou.  V  pri'pade,  že  zmluvné  strany

neurovnajú   spor  vzájomnou  dohodou,   súhlasia,   že   pri'slušným   na   rozhodnutie   bude  súd   Slovenskej

republiky.

V Košiciach, dňa  16.3.2018 Vstrečno, dňa     Jf.  ÔJ. Á*/oP

._-........M-t.--

Objednávateľ

Žofia Rajniaková


