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nlnlcovÁzMLUvA
(d'alej len,,Zmluva") čislo 201 5/1 785

uzatvorená medzi

DATALAN a.s.

Galvaniho 17 l 

^, 

82104 Bratislava

lčO: 35 810 734

DlČ: 2020259175

tČ opH: sK2020259175

Zapisanáv obchodnom registri okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka č,2704lB

konajúca prostredníctvom: lng. Michal klačan _ predseda predstavenstva

(ďalej len ,,DATALAN*)

a

škoh:
Gymnázium,U1.1 7.novembra1 í 80,Topoťčany

17. novembra 1 180116, 95501 Topolčany

Kód školy: 000160440

IČo st<oty: 00 160 440

DlČ školy: 2021291415

Riaditetka/Riaditetškoly: Mgr.VieraDzurejová

(ďaleiten 
"Zálraanť}

DATALAN aZákazníkspolu len ako ,,Zmluvné strany" alebo jednotlivo ako n,Zmluvná strana",

článor t
Predmet Zmluvy

1.1 DATALAN sa zavázuje na základe osobitnej objednávky Zákaznika PoskYtnúť Zákaznikovi Plnenie

špecifikované v danej objednávke,

1,2 Zákazniksa zavázuje zaplatiť DATALANu cenu Za poskytnuté plnenie, ktorá bude urČená podl'a tejto

ililú a čiastt<ovelzmluvy uzavretejna základe tejto Zmluvy (d,alejlen ,,čiastková zmluva"),

článok 2

Objednávka

2.1 počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a do dosiahnutia limitu uvedeného v Čl, 3 bode 3,1 tejto

Zmluvy!eZákaznikoprávnenýpisomneobjednaťodDATALANuposkytnutieplnenia,ktoréje
špecifikované na stránke www, NakupyPreSkoly,sk,

2,2 Objednávka musíobsahovať:

a) identifikačné údaje Zákaznika,

b) identifikačné údaje DATALANu,

c) určenie požadovaného plnenia,

d)určeniemnoŽstvapoŽadovanéhoplneniaalebojehoparametrov,
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2.3

e) miesto a čas poskytnutia plnenia,

f) spósob prevzatia plnenia, ak je potrebné odor,rzdanie,

gi ..nu určenú podlla špecifikácie na stránke www.NakupypreSkoly.sk,

h) dátum vystavenia,

i) podpis oprávnenej osoby,

DATALAN potvrdí prijatie objednávky zákaznika do 5 pracovných dní alebo vznesie námietky proti

doručenej objednávke z dóvódu, že táto nie je vystavená v súlade s touto Zmluvou, PrekraČuje jej

rozsah alebo v prípade, ak za daných okolnosti z dóvodov vis major nemožno od DATALANu

spravod livo požadovať poskytn utie požadovaného plnenia,

Akceptáciou objednávky zákaznikazo strany DATALANu dochádza k uzavretiu Čiastkovej zmluvy na

plnenie podl'a tejto Zmluvy.

V pripade, ak to bude potrebné, DATALAN uyzue Zákazníka na uzavretie samostatnej pisomnej

čiastkovej zmluvy, predmetom ktorej bude poskytnutie plnenia objednaného Zákaznikom,

rla vse*v čiastkove zmluvy uzavreté medzi DATALANom aZákaznikom na základe tejto ZmluvY sa

vzťahujú ustanovenia dohodnuté tejto Zmluve, pokial,čiastková zmluva neurčuje inak,

članor 3
Cena a platobné podmienky

cena jednotlivých plneni je uvedené špecifikácii na stránke www.Nakupypreskoly,sk, celková cena

plneni objednaných Zákaznikompočas platnosti tejto Zmluvy vŠak nesmie Presiahnuť sumu 20,000,-

EUR bez DPH.

7_i*anúksa zavázuje uhradiť DATALANu cenu poskytnutého plnenia na základe faktúry vystavenej zo

sfinyDATALAI*I
pjit,r.d st*H Écív lffii ffilíy v znryde zfl<ona č. t2t2ta4 Z-z. o dani z Pidanej

hodnoty v aení rreskoŇich predpisov. V pfipade, ak faktúra nespíňa vŠetkY zákonné náleŽitosti,

Zákaznikje oprávnený váiť faktúru DATALANu na opravu. Zákaznik uvedie pri vrátení faktúry aj

vytýkaný nedostatok iaktúry (zákonné ustanovenie, ktoré bolo porušené a spósob porušenia), po

doručeni opravenej faktúry začinaplynúť nová lehota splatnosti.

Lehota splatnosti tat<trir ĎRTRLANu je 14 dni odo dňa ich doruČeniaZákazaikovi. Cena plnenia sa

považuje za zaplalenú dňom jej pripísania na účet DATALANu. V prípade omeškania s úhradou

iaktúry má DATALAN právo požadovať od Zákaznikazákonný úrok z omeškania,

Elektronická faktúra

3.5,1 Zmluvné strany sa dohodli, že DATALAN bude odo dňa ÚČinnosti tejto ZmluvY zasielať

ZákaznikovitaŘtury za poskytnuté plnenie v elektronickej podobe. ElektronickY vYhotovované

faktúry budú Zákazntkovi zasielané ako dokument PDF (d'alej len ,,Elektronická faktúra") na

e_mailovú adresu uvedenú v prílohe č,1 tejto Zmluvy. Elektronická faktúra sa PovaŽuje za

doručenú Zákaznikovi v deň jej odoslania zo strany DATALANu na dohodnutú emailovú

adresu zákaznika,

3,5.2 Elektronická faktúra je Zmluvnými stranami považovaná za Plnohodnotnú faktúru, ktorá je

náhradou faktúry listinnej (papierovej) forme. DATALAN nie je povinný vystaviť a doručiť

Zákaznikoui faktú ru v papierovej (l isti n nej) pod obe,

3.5,3 zákaznikvyhlasuje, že má výlučný prístup k e_mailovej adrese, na ktorú sa bude doručovať

Elektronická faktúra.

3.5.4 Zákaznikje povinný vopred písomne oznámiť DATALANu akúkotvek zmenu, ktorá bY mohla

mať vplyv na doručovanie Elektronických faktúr podta tejto Zmluvy, najmá zmenu e-mailovej

2.4

2.5

2.6

3.1

3.4

3.5
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4.1

+.l

c,+

adresy, na ktorú sa doručujú Elektronické faktúry.

3,5,5 DATALAN nezodpovedá za:

a) poškodenie údajov alebo neúplné údaje, kde poškodenie alebo neúplnost' Údajov boli

spósobené poruchou na komunikačnej trase pri použití internetu,

b) škody vzniknuté z dóvodu nekvalitného pripojenia účastníka do siete internet a/alebo

aplikácie Zákaznika, z dóvodu porúch vzniknutých na komunikaČnej trase k

Zákaznikoui, v dósledku akejkol'vek inej nemožnosíi Zákaznika nadviazat' PrisluŠné

spojenie alebo prístup k internetu, dósledku úniku údajov z poŠtovej schránkY

priradenej k e-mailovej adrese Zákazníka alebo v dósledku Úniku z internetovej

aplikácie Zákaznika, nakol'ko Zmluvné strany pri uzatváraní tejto Zmluvy poČÍtali Pri

používaní Elektronickej faktúry s vyššie uvedenými situáciami a z nich vYPlývajÚcimi

rizikami a sú s ich prípadným výskytom uzrozumené.

článok 4

Práva a povinnostiZmluvných strán

Zákazník sa zavázuje bez zbytočného odkladu poskytnút' DATALANu súČinnost', ktorú bude

potrebovat, na splnenie tejto Zmluvy a Čiastkových zmlúv. Pokial' Zákaznik nePoskYtne Potrebnú

súčinnost,, DATALAN je oprávnený pozastavit'plnenie tejto Zmluvy a/alebo Čiastkovej zmluvY aŽ do

poskytnutia potrebnej súčinnosti.

DATALAN nenesie žiadnu zodpovednost'za škody ani omeškania spÓsobené v dÓsledku nePresných

a ebc nesprávnych informácií, vybavení, dát a podpory poskytnutých zo stranY Zákaznika.

]:-:_:,, . ::, ^^i za:hovávat mlčanlivost o údajoch vrátane osobných údajov, ku ktorým získa

:-:,_: -: _a,z:=',:,_ _- _ , :_ ] r.,_,.:- ]*_, :! 1: blds cot,eb"é Zm|uvné Stran,/ Sa

1?,2-,"_ _::,-:: s;-.s:e:- i z-1,11.1 3 spi?3./vanl osobnycn udalov Podta §8 zakona Ó. 122,2013

Zz : cc::ane osobných údalov, v ktorej ZákazníkpoveríDATALAN spracúvaním osobných Údajov.

DATALAN zodpovedá Zákazníkoui len za skutočne spósobenú Škodu. Zmluvné stranY PredvÍdajÚ, Že

maximálna výška škody, ktorá móže byt' spósobená pri plnení tejto Zmluvy a vŠetkých Čiastkových

zmlúv spoločnost'ou DATALAN, neprevyšuje cenu plnenia bez DPH, ktoré je DATALAN Povinný

poskytnúť podl'a príslušnej Čiastkovej zmluvy, vo vzťahu, ku ktorej vznikla škoda,

ČIanor s
komunikácia

Všetka a akákol,vek komunikácia medzi Zmluvnými stranamitýkajúca sa realizácie Predmetu ZmluvY a

čiastkových zmlúv bude prebiehať prostredníctvom kontaktných osób uvedených v Prílohe Č. 1 tejto

Zmluvy alebo neskór písomne oznámených druhej Zmluvnej strane v primeranej lehote (d'alej len

,,Kontaktné osoby").

Zmluvné strany sú oprávnené uskutočňovat' bežnú komunikáciu súvisiacu s Predmetom ZmluvY

prostredníctvom e-mailov, a to zasielaním e-mailov na kontaktné e-mailové adresY uvedené v tejto

Zmluve.
písomnosti určené druhej zmluvnej strane sa považujú za preuzaté:

a) v posledný deň úložnej lehoty zásielky na pošte, ak si ju druhá Zmluvná strana ako adresát

neprevzala,

dňom odmietnutia prevzatia zásielky, ak ju druhá Zmluvná strana odmietla Prevziať,

dňom vrátanie zásielky odosielatel'ovi z iného dóvodu na strane adresáta zásielkY (ako naPr. z

5.,1

5.2

5.3

b)

c)
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6,1

6.2

6.3

dóvodu, že je adresát neznámy),

článok s

Ukončenie Zmluvy

zákaznikie oprávnený odstúpiť od zmluvy a/alebo od čiastkovej zmluvy v pripade, ak:

a) si DATALAN napriek upozorneniu, opakovane a hrubým spósobom neplni svoje povinnosti

vyplývajúce zo Zmluvy alebo Čiastkovej zmluvy,

b) DATALAN strati právne predpoklady ná riadneplnenie Zmluw alebo čiastkovejzmluvy,

onrÁLnn móže odstúpiť od zmluvy a/alebo čiastkovej zmluvy, ak:

a) Zákaznik|e v omeškanis úňradou akéhokol,vek záuázkuvoči DATALAN,

b)Zákaznikopakovaneajnapriekpísomnémuupozorneniuporušujesvojeinépovinnostizo
Zmluvy alebo z Čiastkovejzmluvy,

odstúpenie nadobúda účinnosť dňom doručenia pisomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej

strane.

6.4 V prípade, ak ide o:

a) čiastkovú zmluvu uzavretú na dobu neurčitú a zároveň na opakujúce sa plnenie (napr,

opakované poskytovanie služieb) alebo

b) čiastkovú zmluvu, ktorá je nájomnou zmluvou, uzavretú na akékol,vek obdobie,

ktorákolvek zmluvná strana je oprávnená vypovedať túto zmluvu aj bez udania dóvodu,

6 5 ktorákol,vek zmluvná strana móže vypoveáať túto zmluvu a/alebo Čiastkovú zmluvu z dóvodov' pre

ktoré od nej možno odstúpit"

: : ,^^ ^,,l^á |^n2 3 _1 
_es]ace Výoovedná doba začína plynúťV prvýdeň mesiaca nasledujúceho po

1: ,,--,--- j,--
'^ <'-),2

--- ':- ,.::,:_: _ _ : _ -. = 
j - -l

7,1

7.2

Óánok7
Spoločné a záverečné ustanovenia

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisania oboma zmluvnými stranami,

Táto Zmluva ,e uzavrátá na dobu do 1. februáxa 2020 alebo do dosiahnutia finanČného limitu

uvedeného v čl. 3 bod 3.1 tejto Zmluvy,

právne vzťahy Zmluvných strán založené touto Zmluvou, Čiastkovou zmluvou a vzniknuté v súvislosti

s jej plnenim ,. .p,úu príslušnými ustanňniami zákona č, 513/1991 Zb, obchodný zákonník v

zneni neskorších predpisov a ostatnými všeobecn e záváznýmiprávnymi predpismi ptatnými na územi

Slovenskej republiky. Na rozhodovanie sporov z tejto Zmluvy sú PrísluŠné súdY Slovenskej rePublikY'

Túto Zm'uvu j. ,oznir.nii u oopinui iba pisomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými

stranami, ak táto zmluva neustanovuje inak. zmluvnó strany sú oprávnené meniť obsah prílohy č, 1

tejto zmluvy obsahujúcej kontaktné osoby zmluvných strán písomne, bez potreby vyhotovovania

dodatku k tejto Zmluve.

AkjealebosastaneniektoréustanovenietejtoZmluvyneplatné,neúčinnéalebonevykonatelné,
nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť abno vykonaielinosť ostatných ustanoveni tejto zmluvy'

Zmluvné strany sa v takom pripade ,uuarilr a"z zbytočného odkladu nahradiť dohodou nePlatné'

neúčinné alebo nevykonatel,né ustanovenie novym usianovenim 
_platným, 

ÚČinným a vYkonatelným'

ktoré bude najviac zodpovedať hospodárskeru i,e.tu Póvodného nePlatného' neúČinného alebo

nevykonatetného ustanovenia,

Neoddelitefnou súčasťou tejto zmluvy je jej nasledujúca príloha: príloha č, 1 _ kontaktné osoby,

7.3

7.4

7.5

7,6
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7.8

Táto Zmluva je vyhotovená v drloch {z) rormryl§oď,. z Koqých každý má platnosť originálu. Každá
Zmluvná strana obdží po podpise Zrnluryiedrn (1)jtii vytntorenie.
Zmluvné stranY vYhlasujÚ, Že si Zrnlrrvrr Ě€ÉíH, § obsahu porozumeli a na znak svojej vážnej a
slobodnej vÓle Plniť závázky v rrej urederré, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok,
vlastnoručne túto Zmluvu podpMi.

Za DATALAN
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Príloha č. 1 - Kontaktné osoby

Všetka a akákol'vek komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa realizácie predmetu Zmluvy a

Čiastkových zmlúv bude prebiehat'prostredníctvom nasledovných kontaktných osób:

Za DATAIáN:

Telefonický kontakt:

E-mail:

Zaákazni?,az

škoh:

Meno:

Telefonický kontakt:

E-mail:
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