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1.1.8 IIZamestnal)ec Školy" znamená pedagogický zamestnanec alebo ne pedagogický

zamestnanec vyčlenený Školou pre podporu elektronického Testovania.
1.1.9 IIpreberací protokol II je dokument, ktorý podpíše pri preberaní Tovaru štatutárny

zástupca Školy, alebo ním písomne poverená osoba v rámci preberania jednotlivých
čiastkových dodávok Tovaru; Preberací protokol musí byť vyhotovený v počte päť
kusov, pričom jeden je určený pre Školu.

2. Článok
Účel Zmluvy

2.1 Základným účelom tejto Zmluvy je vytvorenie rámcových podmienok vzájomnej spolupráce
Poskytovateľa a Školy v rámci Projektu

2.2 Účelom tejto Zmluvy je teda zabezpečenie aktívnej účasti Školy v Projekte spočívajúci
v Testovaní žiakov.

3. Článok
Predmet Zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je dohoda o:
3.1.1 účasti Školy na Projekte a rozsahu tejto účasti;
3.1.2 záväzku Poskytovateľa zabezpečiť Škole poskytnutie plnení dohodnutých touto

Zmluvou k zabezpečeniu účasti Školy na Projekte;
3.1.3 záväzku Školy poskytnúť súčinnosť pri poskytnutí plnení podľa bodu 3.1.2 tejto

Zmluvy;
3.1.4 rozsahu a forme vzájomnej spolupráce Poskytovateľa a Školy pri realizácii Projektu;
3.1.5 podmienkach dodania jednotlivých častí Tovaru Škole príslušným Dodávateľom;
3.1.6 podmienkach poskytnutia Služieb zaškolenia Frekventantom.

3.2 Predmetom tejto Zmluvy je aj úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán
uvedených v tejto Zmluve alebo vyplývajúcich z realizácie ustanovení tejto Zmluvy.

4. Článok
Vyhlásenia a záruky

4.1 Škola týmto vyhlasuje a zaručuje sa Poskytovateľovi, a berie na vedomie že Poskytovateľ
uzatvára túto Zmluvu spoliehajúc sa na tieto vyhlásenia a záruky:
4.1.1 Škola je právnickou osobou s právnou subjektivitou, založenou a existujúcou podľa

práva Slovenskej republiky, je minimálne jeden rok predchádzajúci uzavretiu tejto
Zmluvy zaradená do siete škôl v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve v platnom znení, a má oprávnenie uzavrieť túto
Zmluvu v celom jej rozsahu;

4.1.2 Osoba/osoby uzatvárajúce túto Zmluvu v mene Školy sú plne oprávnené túto Zmluvu
v mene Školy uzavrieť a informácie uvedené v zriaďovacej listine Školy (v prílohe tejto
Zmluvy) sú ku dňu podpisu tejto Zmluvy pravdivé a správne;

4.1.3 Uzavretím tejto Zmluvy Škola neporuší žiadnu podstatnú dohodu, ktorej je Zmluvnou
stranou, alebo povinnosť ktor~)U je viazaná, ani neporuší žiadny všeobecne záväzný
právny predpis platný na území Slovenskej republiky;
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