
Zmluva o dielo c. 201054

podla ustanovení § 536 a nás l. Obchodného zákonníka c. 513/1991 Zb. v znení neskorších
zmien a doplnkov (dalej aj ako "zmluva")

l. Zmluvné strany
1.1. Objednávatel: Stredná odborná škola strojnícka

Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto

ICO:
DIC:

V zastúpení:

17053722
2020558155

Ing., Mgr. Ondrej Holiencík - riaditel školy

(dalej aj ako "objednávatel"')

1.2. Zhotovitel: ba kieho, s. r. o.
Novozámocká 3209/11,96001 Zvolen

ICO: 36048 101
DIC: 2021736882
IC DPH: SK2021736882

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s.
Císlo úctu: 2923826694/1100

V zastúpení: Jakub Pintér, konatel
Zástupca oprávnený k rokovaniu vo veciach technických:

Martin Roman

Obchodný register: súdu v Banskej Bystrici, vložka c.: 7085/B
(dalej aj ako "zhotovitel"')

Objednávatel a zhotovitel spolocne dalej aj ako "zmluvné strany" a každý z nich dalej aj ako
"zmluvná strana")

II. Východiskové podklady

2.1 Táto zmluva sa uzatvára v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka C.

513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov a príslušných ustanovení zákona C.

610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších zmien a doplnkov.
2.2 Táto zmluva sa uzatvára v súvislosti s realizáciou projektu "Škola budúcnosti - e-learning",

ktorý je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho spolocenstva v rámci Operacného
'programu "Vzdelávanie" prioritná os ,,1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy"
opatrenie: ,,1.1 Premena tradicnej školy na modernú".
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III. Predmet zmluvy

3.1. Predmetom zmluvy je poskytnutie prístupu k užívaniu diela "e-Learningový portál pre
školy" (dalej len "EP") nasledovne:
3.1.1. užívanie EP všetkými žiakmi a ucitelmi,
3.1.2. užívania základného a aplikacného programového vybavenia,
3.1.3. užívanie edukacného obsahu podla prílohy c. 1 tejto zmluvy,
3.1.4. podpora (linka technickej podpory) a prevádzka EP.
3.2. Podporou EP sa rozumie zriadenie linky technickej podporyajej prevádzkovanie pocas
trvania tejto zmluvy.
3.3. Prevádzkou EP sa rozumie jeho administrácia vrátane všetkých podporných systémov a
zabezpecenie jeho dostupnosti v priemere na 90%.

IV. Cena

4.1 Cena za predmet zmluvy v rozsahu clánku III. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v súlade so zákonom c. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej
vyhlášky v znení neskorších predpisov.

4.2 Cena za predmet zmluvy bez DPH: 41 840,00 €
DPH 19%: 7 949,60 €

Cena za predmet zmluvy s DPH: 49 789,60 €
Slovom štyridsatdevättisícsebemstoosemdesiatdevät 60/1 OO Eur.

4.3 V cene za predmet zmluvy sú obsiahnuté všetky náklady súvisiace s jej plnením.
4.4 Cenu za predmet zmluvy je možné menit iba pri zmene sadzby DPH, prípadne za iných

zákonom stanovených podmienok. Úprava ceny musí byt uskutocnená výhradne formou
písomného dodatku k tejto zmluve.

V. Termín a miesto plnenia zmluvy

5.1 Miestom plnenia zmluvy je Stredná odborná škola strojnícka, Športová 1326, 024 01
Kysucké Nové Mesto, alebo iné miesto, pokial je používatelom žiak alebo ucitel tejto
školy.

5.2 Zhotovitel sa zaväzuje dodat predmet zmluvy podla harmonogramu jej plnenia, ktorý je
uvedený v prílohe c. 2.

5.3 Pri odovzdávaní diela alebo jeho casti zhotovitelom objednávatel skontroluje úplnost diela
alebo jeho casti a jeho prevzatie potvrdí zástupca oprávnený k rokovaniu vo veciach
technických v preberacom protokole Geho vzor tvorí prílohu c. 3).

VI. Platobné podmienky

6.1 Objednávatel sa zaväzuje zaplatit zhotovitelovi dohodnutú cenu za zhotovenie diela alebo
jeho casti a príslušnú DPH na základe faktúr, vystavených zhotovitelom.

6.2 Faktúry budú predložené po prevzatí diela do užívania.
6.3 Doba splatnosti faktúr je 30 dní od ich dorucenia objednávatelovi. Každá faktúra musí

spÍnat všetky náležitosti § 71 ods. 2 zákona C. 222/2004 Z.z. o DPH ajej povinnou prílohou
je odovzdávací protokol alebo ciastkový odovzdávací protokol.



VII. Povinnosti zmluvných strán

7.1 Zhotovitel je povinný:
sprístupnit (dat do užívania) predmet zmluvy objednávatelovi v požadovanom
rozsahu, v dohodnutom termíne a v bezchybnom stave,
pri vykonávaní predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou, kvalitne a v
súlade s oprávnenými záujmami a potrebami objednávatela,
odovzdat predmet zmluvy spracovaný tak, aby mohol byt objednávatelom použitý k
úcelu, pre ktorý sa zhotovuje.

7.2 Objednávatel je povinný:
v rámci svojich kompetencií poskytne pomoc pri získavaní potrebných podkladov a
konzultácií pre spracovanie výsledného dokumentu,
dalšie spolupôsobenie bude predmetom dohôd na pracovných stretnutiach,
objednávatel je povinný zabezpecit dostupnost diela pre koncových užívatelov.

VIII. Záruky a podpora

8.1 Doba záruky na predmet zmluvy podla clánku III. tejto zmluvy je pocas doby jej trvania.
Zárucná doba zacína plynút odo dna potvrdenia prevzatia predmetu zmluvy do užívania
oprávneným zástupcom objednávatela na preberacom protokole. Zárucná dóba na
licencovaný produkt tretích strán sa riadi zárucnými podmienkami výrobcu.

8.2 Zhotovitel zabezpecí podporu predmetu zmluvy pocas celej doby trvania zmluvy.
8.3 Zhotovitel zabezpecí prevádzku predmetu zmluvy pocas nasledujúceho obdobia po

skoncení tejto zmluvy podla požiadaviek objednávatela na základe vzájomnej dohody s
objednávatelom v zmysle odseku 9.1. clánku IX tejto zmluvy, alebo na základe novej
zmluvy.

IX. Záverecné ustanovenia

9.1 Akékolvek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešit formou ocíslovaných
písomných dodatkov, ktoré budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán a tým sa stanú neoddelitelnou súcastou tejto zmluvy.

9.2 Neoddelitelnou castou tejto zmluvy sú jej prílohy:
Príloha c. 1 "Zoznam titulov edukacného obsahu"
Príloha c. 2 "Harmonogram plnenia predmetu zmluvy"
Príloha c. 3 "Preberací protokol"
9.3 Pokial nebolo v tejto zmluve ustanovené inak, zmluvné strany sa riadia právnymi predpismi

v zmysle Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
9.4 Zhotovitel sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s

. dodávanými tovarmi kedykolvek pocas platnosti a úcinnosti Zmluvy a to oprávnenými
osobami v zmysle clánku 12 Všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o poskytnutí
nenávratného financného príspevku c. 110/2009/l.1/0PV a poskytne im všetku potrebnú
súcinnost.

9.5 Táto zmluva sa uzatvára na dobu urcitú - do 31. marca 2011.

9.6 Platnost a úcinnost nadobúda dnom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
9.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva sú urcené pre zhotovitela a dva pre

objednávatela.



9.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli dôkladne oboznámené, že nebola
uzatvorená v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok a že na znak svojho
súhlasu ju prostredníctvom svojich zástupcov podpisujú.

Vo Zvolene dna 19. 02. 2010

,1-1. jy-Jt\.LA/

fzhotovitelffakub Pintér
konatel

V Kysuckom Novom Meste dna ...1?:.~~.:....2010

S1REDNÁ OOOORilÁ ŠKOLA STROJNíc~.A

Športová ulica 1326 ®
024 01 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO

~tL,
0?pednávatel

Ing., Mgr. Ondrej Holiencík
riaditel školy
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Príloha c. 1 Zoznam titulov edukacného obsahu

Názov titulu SK

LANGMaster Anglictina ELEMENTS - zaciatocníci

A

LANGMaster Anglictina ELEMENTS - pokrocilí zaciatocníci

A

LANGMaster Anglictina ELEMENT S - mierne pokrocilí

A

LANGMaster Anglictina ELEMENT S - stredne pokrocilí

A

LANGMaster Anglictina ELEMENTS - pokrocilí

A
LANGMasterNemcina TANGRAM - zaciatocníci

A

LANGMaster Nemcina TANGRAM - stredne pokrocilí

A

LANGMaster Nemcina TANGRAM - pokrocilí

A

LANGMaster SKOLA hrou - Matematika 1 (9-12 rokov)

A

LANGMaster SKOLA hrou - Matematika 1 (12-16 rokov)

A

LANGMaster SKOLA hrou - Fyzika 1 (12-16 rokov)

A

LANGMaster SKOLA hrou - Chémia 1 (12-16 rokov)

A

LANGMaster ŠKOLA hrou - Biológia 2 (12-16 rokov)

A

TS Slovencina - Diktáty pre 1. stupen ZS

A

TS Slovencina - Diktáty pre 2. stupen ZS

A

TS Tajomný svet hmyzu (ZS a SS)

A

TS Matematika pre prvácikov

A

Fyzika - optika

A



I
Príloha C. 2 Harmonogram plnenia predmetu zmluvy

Predpokladaný termín realizácie projektu
Aktivita

20102011

3

456789101112123

Príprava a inštalácia základnéhoprogramového

x

vybavenia Sprístupnenie
xtestovacej verzie EP

Testovacia

."'.... -...'

prevádzka EP

xx

Sprístupnenie plnej
xverzie EP

Prevádzka linky
x

xxxxxxxxxxxx
technickej podpory
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Príloha C. 3 Preberací protokol

Odovzdávajúci:

Preberajúci:

Jakub Pintér

ba kieho, s.r.o.
Novozámocká 3209/11, 960 O 1 Zvolen

Ing., Mgr. Ondrej Holiencík
Stredná odborná škola strojnícka
Športová 1326, 024 01 Kysucké Nové Mesto

Odovzdávajúci odovzdal dielo v zmysle Zmluvy o dielo c. 201054 "e-Learningový vzdelávací
portál" preberajúcemu. Preberajúci dielo prebral ako funkcné a bez závad.

V Kysuckom Novom Meste, dna:

Za zhotovitela - odovzdávajúceho: Za objednávatela - preberajúceho:

Ing., Mgr. Ondrej Holiencík


