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RAMcoVÁzMLUVA
(d'alej len 

',Zmluva") 
čislo 201512147

uzatvorená medzi

DATALAN a.s.

Galvaniho 17 1 A, 82104 Bratislava
lČo: 35 810 734
DIC: 2020259175
lC DPH: SK2020259175
Zapĺsaná v obchodnom registri okresného súdu Brďislava l, oddiel: Sa, vloŽka č' 2704tB
Konajúca prostredníctvom: lng. Michal Klačan - predseda predstavenstva

(dalei len ,,DATALAN")

Skola:
Základná škola Františka Rákócziho ll' s vyučovacím jazykom maďarským - ll. Rákóczi Ferenc
Alapiskola
V. Palkovicha 3, 94603 Kolárovo

Kód školy: 037861174
lco Školy: 37 861 174
DĺČ školy: 2021627663
Riaditel'kďRiaditel'školy: PaedDr.JuditBagita

(ďalej len',Zâkazník")

DATALAN a Zákazník spolu len ako ,,Zmluvné strany" alebo jednotlivo ako ,,Zmluvná strana,'.

článok'|
Pľedmet Zmluvy

1.1 DATALAN sa zaväzuje na základe osobitnej objednávky Zákaznika poskytnúť Zákaznĺkovi plnenie
špecĺÍikované v danej objednávke.

1.2 Zâkazník sa zaväzuje zaplatiť DATALANu cenu za poskytnuté plnenie, ktorá bude určená podl'a tejto

Zmluvy a Ciastkovej zmluvy uzavretej na základe tejto Zmluvy (d'alej len 
',Ciastková zmluva').

Glánok 2

0bjednávka

2.1 Počas p|atnosti a účinnosti tejto Zmluvy a do dosiahnutia limitu uvedenáho v čl. 3 bode 3.1 tejto
Zmluvy je Zákazník oprávnený pĺsomne objednat' od DATALANu poskytnutle plnenia, ktoré je
špecifikované na stránke www.NakupyPreSkoly'sk.

2.2 objednávka musĺ obsahovať:

a) identiÍikačné úd aje Zâkaznika,
b) identiÍikačné údaje DATALANu,

c) určenie poŽadovaného plnenia,
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2.4

2.3

z,o

d) určenie mnoŽstva požadovaného pĺnenia alebo jeho parametrov,

e) miesto a čas poskytnutia plnenia,

í) spôsob prevzatia plnenia, ak je potrebnó odovzdanie,
g) cenu určenú podl'a špeciÍikácie na stránke wwwNakupyPreSkoly.sk,
h) dátum Vystavenia,

i) podpis oprávnenej osoby.

DATALAN potvrdĺ prijatie objednávky Żâkaznika do 5 pracovných dnĺ alebo vznesie námietky proti
doručenej objednávke z dôvodu, Že táto nie je vystavená v súlade s touto Zmluvou, prekračuje jej
rozsah alebo v prĺpade, ak za daných okolnostĺ z dôvodov vis major nemoŽno od DATALANu
spľavodlivo poŽadovať poskytnutie poŽadovaného plnenia.

Akceptáciou ob\ednâvky Zâkazníka zo strany DATALANu dochádza k uzavretiu Ciastkovej zmluvy na
plnenie podl'a tejto Zmluvy.

V prĺpade, ak to bude potrebné, DATALAN vyzve Zâkaznika na uzavretie samostatnej pĺsomnej
Čiastkovej zmluvy, predmetom ktorej bude poskytnutie plnenia objednaného Zákaznĺkom.
Na všetky Ciastkové zmĺuvy uzavreté medzi DATALANom a Zâkazníkom na základe tejto Zmluvy sa
vztahujú ustanovenia dohodnuté tejto Zmluve, pokial' Čiastková zmluva neurčuje inak.

Glánok 3

Cena a platobné podmienky

3.1 Cena jednotliţch plnenĺ je uvedené špecifikácii na stl.ánke www.NakupyPreSkoly.sk. Celková cena
plnení objednaných Zâkaznikom počas platnosti te]to Zmluvy však nesmie presiahnut'sumu 20.000'-
EUR bez DPH.

3'2 Zâkazník sa zaväzuje uhradiť DATALANu cenu poskytnutého plnenia na zákĺade ĺaktúry vystavenej zo
strany DATALANU.

3.3 Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti faktúry v zmysle zákona č. 222t2004 Z.z' o dani z pridanej
hodnoţ v znenĺ neskoršĺch predpisov. V prĺpade, ak ÍaktÚra nespĺňa všetky zákonné náleŽitosti,
Zäkazník je opľávnený vrátit' faktúru DATALANu na opravu. Zâkazník uvedie pri vrátenĺ faktúry aj
Vyttýkaný nedostatok faktúry (zákonné ustanovenie, ktoré bolo porušené a spôsob porušenia). Po
doručenĺ opravenej Íaktúry začĺna plynúť nová lehota splatnosti.

3.4 Lehota splatnosti faktúľ DATALANu je 14 dní odo dňa ich doručenia Zâkaznikoui' Cena p|nenia sa
povaŽuje za zaplatenú dňom jej pripĺsania na účet DATALANu. V prĺpade omeškania s úhradou
faktúry má DATALAN právo pożadovat' o d Zâkazníkazäkonný úľok z omeškania.

3.5 Elektronickáfaktúra

3'5.1 Zmluvné stľany sa dohodli, že DATALAN bude odo dňa účinnosti tejto Zmluvy zasielať
Zâkazn1kovi ÍaktÚry za poskýnuté plnenie v e|ektronickej podobe' Elektronicky vyhotovované
faktÚry budÚ Zâkazníkovi zasielané ako dokument PDF (d'alej len 

"Elektronická 
faktúra") na

e-mailovú adresu uvedenú v Pľĺlohe č.1 tejto Zmluvy. Elektronjcká faktúra sa povażuje za
doručenú Zâkazníkovi v deň jej odoslania zo strany DATALANu na dohodnutú emailovú
adresu Zákaznĺka'

3'5.2 Elekkonická faktúra je Zm|uvnými stranami povaŽovaná za plnohodnotnú Íaktúru, ktorá je
náhradou íaktÚry listinnej (papierovej) forme. DATALAN nie je povinný vystaviť a doručiť
Zâkaznikovi fakÍ,Úru v papierovej (listinnej) podobe.

3'5'3 Zâkaznik vyhlasuje, že má výlučný prĺstup k e_mailovej adrese, na ktorú sa bude doručovať
Elektronická faktúra.

3.5.4 Zâkazník je povinný vopred pĺsomne oznámiť DATALANu akúkolVek zmenu, ktorá by mohla

Rámcová Żmluva 2015i2147 Strana 2/6



aÂE

mat'Vplyv na doručovanie Elektronických faktúr podla tejto Zmluvy, najmä zmenu e-mailovej
adresy, na ktorú sa doručujú Elektronické faktúry.
DATALAN nezodpovedá za:

a) poškodenie Údajov alebo neÚplné Údaje, kde poškodenie aĺebo neúplnost' Údajov boli
spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri pouŽití internetu'

b) škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia účastnĺka do siete internet a/alebo
aplikácie Zákazníka, z dôvodu porúch vzniknuých na komunikačnej trase k
Zâkaznikovi, v dôsledku akejko|Vek inej nemożnosti Zákazníka nadviazat príslušné
spojenie alebo prístup k jnternetu' dôsledku úniku Údajov z poštovej schránky
priradenej k e-mailovej adrese Zákaznĺka alebo v dÔsledku úniku z internetovej
aplikâcie Zâkaznika, nakol'ko Zmluvné strany pri uzatváraní tejto Zmluvy počítali pri
pouŽĺvanĺ Eĺektronickej faktúry s vyššie uvedenými situáciami a z nich vyplývajúcimi
ľizikami a sú s ich prípadným výskytom uzrozumené.

Clánok 4
Práva a povinnosti Zmluvných stľán

Zäkazník sa zaväzu1e bez zbytočného odkladu poskýnÚť DATALANu súčĺnnost', ktorú bude
potrebovat' na splnenie tejto Zmluvy a Čiastkových zmlúv. Pokial' Zäkaznilk neposkytne potrebnú
súčinnosť, DATALAN je opľávnený pozastaviť plnenie tejto Zmluvy a/alebo Čiastkovej zmluvy aŽ do
poskytnutia potrebnej súčinnosti.

DATALAN nenesie Žiadnu zodpovednosť za škody ani omeškania spôsobené v dôsledku nepresných
alebo nesprávnych iníormácií, vybavení, dát a podpory poskytnuých zo strany Zákaznika.
DATALAN je povinný zachovávať mlčanllvosť o údajoch vrátane osobných údajov, ku ktoým získa
prĺstup na základe te.|to Zmluvy a cjastkových zmlúv. Ak to bude potrebná, Zmluvné strany sa
zaväzujú UzauÎieť samostatnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov podl'a $8 zákona č,' 122t2013
Z.z. o ochrane osobných údajov, v ktoĘ Zákaznik poverí DATALAN spracúvanĺm osobných údajov.
DATALAN zodpovedá Zákaznikoui len za skutočne spôsobenú škodu. Zmluvné strany predvídajú, Že
maximálna výška škody, ktorá môže byť spôsobená pri plnení tejto Zmluvy a všetkých Čiastkových
zmlúv spoločnostbu DATALAN, neprevyšuje cenu plnenia bez DPH, ktoĺé je DATALAN povinný
poskytnúť podl'a prislušnej Čiastkovej zmluvy, Vo Vztahu, ku ktorej vznikla škoda.

článok 5
Komunikácia

Všetka a akákolVek komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca s a realizácie predmetu Zmluvy a
Ciastkoţch zmlúv bude prebiehat' prostrednĺctvom kontaktných osôb uvedených v Prĺlohe č. 1 tájto
Zmluvy aĺebo neskôr pisomne oznámených druhej Zmluvnej strane v primeranej lehote (d'alej len
,'Kontaktnó osoby").

Zmluvné strany sú oprávnené uskutočňovat' beŽnú komunikáciu súvisiacu s predmetom Zmluvy
prostrednĺctvom e-maĺlov, a to zasielanĺm e-mailov na kontaktné e-mailové adresy uvedené v tejto
Zmluve.

Pĺsomnosti určené druhej Zmluvnej strane sa považujú za prevzaté:

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

b) dňom odmietnutia prevzatia zásielky, ak ju druhá Zmluvná strana odmietla prevziať,

4.1

4.2

4.3

4.4

5',ĺ

5.2

E2

Rámcová zmluva 2015/2147 Strana 3/6



6"ĺ

6.2

6.3

c) dňom vrátanie zásielky odosielate|bvi z iného dÔvodu na strane adresáta zásielky (ako napr' z
dÔvodu' Že je adresát neznámy).

clánok 6

Ukončenie Zmluvy

Zákazník je oprávnený odstúpit'od Zmluvy a/alebo od Ciastkovej zmluvy v pripade, ak:
a) si DATALAN napriek upozorneniu, opakovane a hrubým spôsobom neplní svoje povinnosti

vyplývajúce zo Zmluvy alebo Ciastkovej zmluvy'
b) DATALAN stratí právne predpoklady na riadne pĺnenie Zmluvy alebo Cĺastkovej zmluvy.

DATALAN môże odstÚpiť od Zmluvy a/alebo Čiastkovej zmluvy, ak:

a\ Zâkaznikje v omeškaní s úhradou akéhokol'vek záväzku voči DATALAN'
b) Zâkaznik opakovane aj napriek písomnému upozomeniu porušuje svoje iné povinnosti zo

Zmluvy alebo z Čiastkovej zmluvy.

0dstúpenie nadobúda účinnosť dňom doľučenia pisomného oznámenia o odstúpenĺ druhej Zmluvnej
strane.

6.4 V prípade, ak ide o:

a) Ciastkovú zm|uvu uzavretú na dobu neurčitú a zároveň na opakujúce sa plnenie (napr.

opakované poskytovanie sluŽieb) alebo
b) Ciastkovú zmluvu, ktorá je nájomnou zmluvou, uzavretú na akékolVek obdobie,

ktorákolVek Zmluvná strana je oprávnená vypovedat'túto Zmluvu aj bez udania dôvodu.
6.5 KtorákolVek Zmluvná strana môŽe vypovedat'túto Zmluvu a/alebo Čiastkovú zmluvu z dôvodov, pre

ktoré od nej możno odstúpit'.

6.6 Výpovedná doba je 3 mesiace. Výpovedná doba začĺna plynút'v prrĺý deň mesiaca nasledujúceho po
doručeni ýpovede druhej Zmluvnej strane.

clánok 7

Spoločné a záverečné ustanovenia

7.1

7.2

Táto Zmluva nadobúda platnost' a účinnost' dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.
Táto Zmluva Je uzavretá na dobu do 1. februára 2020 alebo do dosiahnutia Íinančného limitu
uvedeného v čl. 3 bod 3.1 tejto Zmluvy.

Právne vztahy Zmluvných strán založené touto Zmluvou, Čiastkovou zmluvou a vzniknuté v súvislosti
s jej plnenĺm sa spravujú prĺslušnými ustanovenjami zákona č. 5'ĺ3/1991 Zb. obchodný zákonnik v
znenĺ neskoršich predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území
Slovenskej ľepubliky' Na rozhodovanie sporov z tejto Zmluvy sú prís|ušné súdy Slovenskej republiky.
Túto Zmluvu je moŽné menit'a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými
stranami, ak táto Zmluva neustanovuje inak. Zmluvné strany sú oprávnené menit'obsah Prĺlohy č. 1
tejto Zmluvy obsahujúcej kontaktné osoby Zmluvných skán pĺsomne, bez poheby vyhotovovania
dodatku k tejto Zmluve.

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie Ęto Zmluvy neplatná, neÚčinné alebo nevykonate|'né'
nebude ým dotknutá platnosť, účinnost' alebo vykonatel'nosť ostatných ustanovení Ęto Zmluvy.
Zmluvné strany sa V takom prĺpade zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradit' dohodou neplatné,
neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie nouj'm ustanovením platným, účinným a vykonateľným,
ktoré bude najviac zodpovedat' hospodárskemu Účelu pôvodného neplatnáho, neúčinného alebo
nevykonatel'ného ustanovenia.

7.3

7.4

7.5
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7.7

7.8

Neoddeliteľnou súčastbu Ęto Zmluvy je jej nasĺedujúca príloha: Prĺloha č. 1 _ Kontaktné osoby.
Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktoých kaŽdý má platnosť originálu. KaŽdá
Zmluvná strana obdżí po podpise Zmluvy jedno (1)jej vyhotovenie.
Zmluvné strany vyhlasujú, Že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak svojej vážnej a
slobodnej vÔle plniť zäväzky v nej uvedené, nie v tiesni ani za nápadne neţhodných podmienok,
vlastnoručne túto Zmluvu podpĺsali.

Za DATALAN ŻaZâkazníka

V Bratislave dňa 0 8 JÚli 2015 Dňa Ą1.05"Lo\S
2'. t3/Âi!:ĄL/Ą|Y

DATALÁN' ä' s.
, Galvanifio 17l4, 821 04 l.slt!tava
-------ítť."ťÍíť7'ł-ÎřRPHl EKlo2Íŕ25rĺ75

ła.

zákl na Františka Rákócziho ll. s
vyučovacím jazykom madarským - ll
Rákóczi Ferenc Alapiskola
PaedDr. Judit Bagita

štatutárny zástupca

zÁn mľÁ šrouł n,ĺmkl rÁxltzĺo n
3vĺÜćovAcíM Jł'}ţoM M^Ď^ÎjriM

ĺ. tĺxÓc fţnrNc 
^LAľlslolÁv. ľALxoţîcllÄ !, 

'{ó 
03 KoLÁRovo

tlo! ţ'7tóll7ł
DATALAN, a.s

lng. Michal Klačan
predseda predstavenstva
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Pľĺloha č. 1 - KonţaKné osoby

Všetka a akákofuek komunikácia medzi Zmluvnými shanami ýkajúca sa realizácie predmetu Zmluuy a
Čiastkoých zmlúv bude prebiehať prostrednĺctvom nasledovných kontaktných osôb:

Za DATALAN:

Telefonický kontakt:

E-mail:

ZaZâkazníka:

Škola:

Meno:

Telefonický kontakt:

E-mail:

+421 2 50257777
NakupyPreSkoly@datalan.sk

PaedDr. Judit Bagita

091875230í

bagitajudit@gmail.com
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cnsrxovÁ zuluvł x RÁnłcoveJ ZMLUVE

podl'a $ 663 a nasl. zákona č. 4011964 zb' občiansky zákonnik v znenĺ neskorších predpisov
a zákona č. 51311991 zb. obchodný zákonník v znení neskoršĺch predpisov

(d'alej len 
'Zmluva") číslo 2015/2148

uzatvorená medzi

DATALAN a.s.

Galvaniho 17 1 A, 82104 Bratislava

lČo: 35 810 734

DIC: 2020259175

lČ DPH: sK2020259175

Zapísaná v obchodnom registľi okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vlożka ć,' 27O4lB
Konajúca prostrednictvom: lng. Michal Klačan - predseda predstavenstva

(d'alej len,,DATALAN')

Skola:

Základná škola Františka Rákócziho ll. s vyuěovacím jazykom mad'arským - ll' Rákóczi Ferenc
Alapiskola
V. Palkovjcha 3, 94603 Kolárovo

Kód školy: 037861174

lČo školy: 37 861 174

DlČ školy: 2021627663

Riaditel'ka/Riaditel'školy: PaedDr.JuditBagita

(dhlej len,'Zâkazník"|

DATALAN a Zákazník spolu len ako ,,Zmluvné strany" alebo jednotlivo ako ,,Zmluvná strana".

Preambula

Táto Zmluva sa uzatvára ako Ciastková zmluva k Rámcovej zmluve čĺslo 2o15t2147 uzatvorenej medzi
DATALAN a Zäkazníkom'

Clánok ĺ
Pľedmet Zmluvy a cena

1.1 DATALAN sa zaväzuje na základe osobitnej objednávky Zákaznika poskytnúť Zákaznĺkovi p|nenie

špecifikované v danej objednávke. Za objednávku sa pre účely tejto zmluvy povaŽuje pńhláška školy
pre riešenie na manažment tabletov Samsung School.
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1.2

,ta

DATALAN pÎenąima zâkaznikovi hnutel'né veci špeciÍikované v Prilohe č' 1, ktorá obsahuje aj presný

počet kusov jednotliţch prenajatých vecí (d'alej len ,'Predmet nájmu")'

Doba nájmu, odoyzdanie Predmetu nájmu a d'alšie podmienky nájmu sú uvedené v Prĺlohe č. 1 tejto

Zmluvy.

Zâkaznik ako nďpmca nie je oprávnený dať Predmet nájmu do podnáimu.

Zákazník je povinný starať sa o to, aby na Predmete nájmu nevznikla škoda.

DATALAN postupuje Zákaznikovi k dielam označeným v Prĺlohe č. 1 tejto zmluw ako Diela tľďĺch

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

a) spôsobom 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.

1.4

1.5

1.6

clánok 2

Cena

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

dohodnutá vo výške 2'1,00 EUR/ročne bez DPH, 25,20 EUR/ročne s DPH. DPH predstavuje 4,20

EUR/ročne.

clánok 3

Platobné podmienky

3.1 Platobné podmienky sú definované v Rámcovej zmluve uzatvorenej medzi DATALANom a

Zâkazníkom (d'alej len ,,Rámcová zmluva"). Predmet nájmu bude faKurovaný 1x ročne v sume

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

clánok 4

Práva a povinnosti Zmluvných strán

4.1 Práva a povinnostĺ Zmluvných strán sú deÍinované v Rámcovej zmluve.

Clánok 5

Komunikácia

5.1 Spôsob komunikácie Zmluvných strán je deÍinovaný v Rámcovej zmluve.

článok 6
Ukončenie Zmluvy

6.1 Zäkazník je oprävnený odstúpiť od Zmluvy v prĺpade, ak:

a) si DATALAN napriek pĺsomnému upozorneniu, opakovane a hľubým spôsobom neplnĺ svoje
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6.5

6.6

7.1

7.2

h.l

b.J

6.4

7.4

7.5

7.6

povinnosti VyplýVajúce zo Zmluvy,

b) DATALAN stratĺ právne predpoklady na riadne plnenie Zmluvy.
DATALAN môže odstúpiť od Zmluvy, ak:

a) Zäkaznĺkje v omeškaní s úhradou akéhokolVek záväzku voči DATALANu,
b\ Zákaznik opakovane aj napľiek písomnému upozorneniu porušuje svoje iné povinnosti zo

Zmluvy.

odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenja písomného oznámenla o odstúpení druhej
Zmluvnej strane.

V prĺpade, ak ide o:

a) Zmluvu uzavÍetú na dobu neurčitú a zároveň na opakujúce sa plnenie (napr. opakované
poskytovanie sluŽieb) alebo

b) nájomnú zmĺuvu uzavretú na akékolVek obdobie,

ktorákolVek Zmluvná strana je oprávnená vypovedat'túto Zmluvu aj bez udania dôvodu.
Ktorákofuek Zmluvná strana môŽe vypovedať túto Zmluvu z dôvodov, pre ktoré od nej moŽno odstúpit'.
Výpovedná doba je 3 meslace. Výpovedná doba začĺna plynúť v pruý deň mesiaca nasledujúceho po
doručenĺ uýpovede dľuhej Zmluvnej strane.

Clánok 7

Spoloěné a záverečné ustanovenia

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpĺsania oboma Zmluvnými stranami.
Táto Zmluva je uzavrďá na dobu do 1. febĺuára 2020 alebo do doslahnutia Íinančného limitu
uvedeného v čl. 3 bod 3.'ĺ Rámcovej zmluvy.

Právne vzt'ahy Zmluvných strán zaloŽené touto Zmluvou a vzniknuté v súvislosti s jej plnenĺm sa
spravujú prĺslušnými ustanoveniami zákona č. 51311991 zb. obchodný zákonnĺk v znenĺ neskoršich
predpisov a ostatnými všeobecne zâuäznými právnymi predpismi platnými na územi Slovenskej
republiky. Na rozhodovanie sporov z tejto Zmluvy sú prislušné sÚdy Slovenskej republiky.
Túto Zmluvu je moŽné menit'a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými
stľanami, ak táto Zmluva neustanovuje inak.

Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné,
nebude tým dotknutá platnost', účjnnosť alebo vykonatel'nosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy.
Zmluvné stľany sa v takom prĺpade zaväzujú bez zbýočného odkladu nahradiť dohodou neplatné,
neúčinné alebo nevykonatel'né ustanovenie nov'ým ustanovením platným, účinným a Vykonatel'ným,
ktoré bude najviac zodpovedať hospodárskemu účelu pôvodného neplatnóho, neúčinného alebo
n evyko n ate |'néh o ustanovenia.

Neoddelĺtel'nou súčast'ou tejto Zmluvy je jej nasledujúca prĺloha: Prĺloha č. 1 - Špecifikácia predmetu a
podmienok plnenia

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktoných každý nä platnosť originálu. KaŽdá
Zmluvná strana obdźĺ po Zmluvy jedno (1) jej vyhotovenie.

Zmluvné strany vyhlasujú' Že si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak svojej váŽnej a
slobodnej vôle plniť záväzky v nej uvedené, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok,
vlastnoručne trjto Zmluvu podpísali.

7.7

7.8
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lng. Michal Klačan
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vyučovacĺm jazykom mad'arským - ll.

Rákóczi Ferenc Alapiskola

PaedDr. Judit Bagita
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Príĺoha č. 1 - Špecifikácia predmetu a podmienok plnenia

Predmet plnenia:

DATALAN pÎena)lina zâkaznikovi nasledovné hnuteľné veci:

Položka Počet Doba nájmu
Licencia Samsung Schooĺ 21 ks 5 rokov

Upgrade WiFi pripojenia lks 5 rokov

Gena nájmu:

Celkové nájomné za predmet nájmu resp. odmena za poskytnutie práva podl'a čl. 1 tejto zmluvy je dohodnutá
Vo VýŠke I

2'l,OOEUR/ročne bez DPH. Celkovo 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 prebľania pľedmetu nájmu:

1' DATALAN sa zaväzuje, Že zabezpeči doľučenie predmetu nájmu na adresu školy Uvedenú V tejto
Zmluve.

2' Zákaznik sa zaväzuje, Že bezodkladne preberje predmet nájmu prijeho doručenĺ.
3. Zákaznjk sa zaväzĄe, Že bude pouŽivat' predmet diela (licencie trďĺch strán) v sÚlade s licenčnýmĺ

podmienkami.

4' ZâkaznÍk sa zaväzuje, že po skončení doby nájmu alebo po ukončenĺ platnosti zmluvy, zabezpeči
vrátenie predmetu nájmu na adresu DATALANu a to bezodkladne a na vlastné náklady.

5. DATALAN sa zaväzuje, že po skonóenĺ doby nájmu alebo po ukončení platnosti zmluvy, bezodkladne
preberie predmet nájmu od školy'

6. V prípade, Že sa zâkazník (z akéhoko|Vek dôvodu) omešká s platbou, resp. vypovie nájomnú zmluvu skôr
ako je deÍinovaná doba nájmu, DATALAN si bude uplatňovať náhradu ušlého zisku a ostatných nákladov
spojených s predčasným ukončením doby nájmu v zmysle ustanovení obchodného zákonnika a
následných predpisov.
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