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ČnSIXOVÁZMLUVA K RAMCOVEJ ZMLUVE

podl,a § 663 a nasl, zákonač. 40/1964 Zb. občiansky zákonnik v znení neskorŠich predpisov

azákonač. 513/1991 Zb. obchodný zákonnik v znení neskorŠÍch predpisov

(d'alej len ,,Zmluva") číslo 2015/1786

uzatvorená medzi

DATALAN a.s.

Galvaniho 17 l A, 82104 Bratislava

l llil ll lil ll lil ll lll ll lil l l ll l ll lil ll lll ll lil ll lil l llil

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

konajúca prostrednictvom: lng. Michal klačan _ predseda predstavenstva

(ďalej len ,,DATALAN")

d

ško!a:

Gymnázium,U1.1 7,novembra1 1 80,Topo[čany

17. novembra 1 180/16, 95501 Toptčany

lčo:
DlČ:

tč opn:

35 810 734

2020259175

SK2020259175

00 160 440

2021291415

Áoc šrtoi1.

lčO št<oty:

DlČ školy:

Riaditel'ka/Riaditel'školy: Mgr.VieraDzurejová

(d'alej len,,Zákazník"|

DATALAN aZákazniispolu len ako ,,Zmluvné strany" alebo jednotlivo ako ,,Zmluvná strana",

preambula

Táto Zmluva sa uzatvára ako čiastková zmluva k Rámcovej zmluve čislo 2015/1785 uzatvorenej medzi

DATALAN aZákaznikom,

čIánor 1

Predmet Zmluvy a cena

1,1 DATALAN sa zavázuje na základe osobitnej objednávky Zákaznika poskytnúť Zákaznikovi plnenie

špecifikované v danej objednávke. za objednávku sa pre účely tejto zmluvy považuje prihláška školy

pre riešenie na manažment tabletov Samsung School,

1,2 DATALAN prenajima Zákazníkovi hnutel,né veci špecifikované v Prilohe Č. 1, ktorá obsahuje aj presný
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počet kusov jednotlivých prenajatých veci (d'alej len ,,Predmet nájmu").

1,3 Doba nájmu, odovzdanie Predmetu nájmu a d'alšie podmienky nájmu sú uvedené v Prilohe Č. 1 tejto

Zmluvy.

1,4 Zákaznikako nájomca nie je oprávnený dať Predmet nájmu do podnájmu.

1.5 Zákaznikje povinný starať sa o to, aby na Predmete nájmu nevznikla škoda.

1.6 DATALAN postupuje Zákaznikoui k dielam označeným v Prilohe č, 1 tejto Zmluvy ako Diela tretích

strán (d'alej len ,,Diela 3. strán") nevýhradné právo na používanie týchto diel:

a) spósobom a v rozsahu určenom v licenčných podmienkach, ktoré tvoria Prílohu č, 1 tejto

Zmluvy,

b) počas doby 5 rokov

c) za odplatu určenú v čl. 2 tejto Zmluvy.

článok 2

Cena

2,1 Celkové nájomné za Predmet nájmu resp. odmena za poskytnutie práva podl'a čl. 1 tejto Zmluvy je

dohodnutá vo výške 21,00 EUR/ročne bez DPH,25,20 EUR/ročne s DPH. DPH predstavuje 4,20

EUR/ročne.

članok 3

Platobné podmienky

3.1 pfiobrré paúr*ííry sl defirroae v Rármvr{ zrnhnÉ uzávoíenei íí'edzi DATALAl{om a

Zákaznikom (ďalej len "Rámcová 
zmluva"). Predmet nájmu bude faKurovaný 1x roČne v sume

špecifikovanej v čl. 2 a to na obdobie 1 roka vopred.

č!ánok 4

Práva a povinnostiZmluvných strán

4.1 Práva a povinnostiZmluvných strán sú definované v Rámcovejzmluve.

članok s

komunikácia

5.,1 spósob komunikácie zmluvných strán je definovaný v Rámcovej zmluve.

článok 6

Ukončenie Zmluvy

6,1 Zákazníkje oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak:

a) si DATALAN napriek písomnému upozorneniu, opakovane a hrubým spÓsobom neplní svoje

povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy,
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b) DATALAN stratí právne predpoklady na riadne plnenie Zmluvy,

6.2 DATALAN móže odstúpiť od Zmluvy, ak:

a) Zákaznikje v omeškanís úhradou akéhokolVek závázku voči DATALANu,

b) Zákaznik opakovane aj napriek písomnému upozorneniu porušuje svoje iné povinnosti zo

Zmluvy.

6.3 odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpenidruhej

Zmluvnejstrane.

6.4 V pripade, ak ide o:

a) Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú a zároveň na opakujúce sa plnenie (napr. opakované

poskytovanie služieb) alebo

b) nájomnú zmluvu uzavretú na akékol'vek obdobie,

ktorákol|vek Zmluvná strana je oprávnená vypovedať túto Zmluvu aj bez udania dÓvodu.

6.5 KtorákolVek Zmluvná strana móže vypovedať túto Zmluvu z dóvodov, pre ktoré od nej moŽno odstúpiť.

6.6 Výpovedná doba je 3 mesiace, Výpovedná doba začina plynúť v prvý deň mesiaca nasledujúceho Po

doručení výpovede druhej Zmluvnej strane.

článok 7

Spoločné a záverečné ustanovenia

7,1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.

7.2 Táto Zmluva je uzavretá na dobu do 1. februára 2020 alebo do dosiahnutia finanČného limitu

ulredeíÉlro vč1.3 bod 3.1 Rámcowjzmluvy,

Há1m vúťv mnníctr sfrtr ffi blb Znťurou a vzrtmíÉ v stfuisloďi s Pi plnenim sa

spravrrjú píslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorŠÍch

predpisov a ostatnými všeobecne záváznými právnymi predpismi platnými na Území Slovenskej

republiky. Na rozhodovanie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej rePublikY.

Túto Zmluvu je možné meniť a Oopínat iba písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými

stranami, ak táto Zmluva neustanovuje inak,

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, neúČinné alebo nevykonatelné,

nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonatel'nost' ostatných ustanovení tejto ZmluvY,

Zmluvné strany sa v takom pripade zauázujú bez zbytočného odkladu nahradiť dohodou nePlatné,

neúčinné alebo nevykonatel'né ustanovenie novým ustanovenim platným, ÚČinným a vYkonatel'ným,

ktoré bude najviac zodpovedať hospodárskemu účelu póvodného neplatného, neúČinného alebo

nevykonatel'ného ustanovenia.

Neodde1itel,nou súčastbu tejto Zmluvy je jej nasledujúca priloha: Priloha Č. 1 - ŠPecifikácia Predmetu a

podmienok plnenia

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorych každý má platnOSť originálu, KaŽdá

Zmluvná strana obdžípo Zmluvy jedno (1)jejvyhotovenie.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak svojej váŽnej a

slobodnej vóle plniť závázky v nej uvedené, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných Podmienok,

vlastnoručne túto Zmluvu podpísali,

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Čiastková zmluua 20151 17 86 Strana 3/5

V



Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu a podmienok plnenia

Predmet plnenia:

DATALANprenajímaZákaznikouinasledovnéhnutel'néveci:

Cena nájmu:

Celkové nájomné za predmet nájmu resp, odmena za poskytnutie Práva Podl'a Čl, 1 tejto zmluvY je dohodnutá

vo výške:

21,O0EUR/ročne bez DPH, Ce|kovo 105,00 EUR bez DPH za celú dobu nájmu,

25,20 EUR/ročne s DPH. Celkovo 
,126,00 EUR s DPH za celú dobu nájmu,

DPH predstavuje 4,20 EUR/ročne. Celkovo DPH predstavuje 21,00 EUR za celú dobu nájmu,

Podmienky odovzdania a prebrania predmetu nájmul

1. DATALAN sa zavázuje , že zabezpeči doručenie predmetu nájmu na adresu Školy uvedenú v tejto

Zmluve.

2. zákazniksa zavázuje, že bezodkladne preberie predmet nájmu prijeho doručení,

3, Zákazniksa zavázuje, že bude používať predmet diela (licencie tretích strán) v súlade s licenČnými

podmienkami.

4, zákaznik sa zavázuje, že po skončeni doby nájmu alebo po ukončení platnosti zmluvy, zabezpečí

vrátenie predmetu nájmu na adresu DATALANu a to bezodkladne a na vlastné náklady,

5. DATALAN sa zavázuje, že po skončení doby nájmu alebo po ukonČeni platnosti zmluvy' bezodkladne

preberie Predmet nájmu od ŠkolY, 
k rlóvorlrr) omešká s oll ijomnú zmluvu skór

6. V prípade, že sa zákaznik(z akéhokol,vek dóvodu)omešká s platbou, resp, VypoMe n€

ako je definovaná doba nájmu, DATALAN si bude uplatňovat'náhradu uŠlého zisku a ostatných nákladov

spojenýchspredčasnýmukončenímdobynájmuvzmysleustanoveníObchodnéhozákonníkaa
následných predpisov.
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