ZMLUVA NA DODANIE

reštauračného systému GASTROBlue pre prevádzku praktického vyučovania
a hotelovej akadémie
/ďalej len zmluva)
uzatvorená podľa § 269 odst.2 . Obchodného zákonníka a v zmysle Zákona č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
I.
Zmluvné strany
Odberateľ:

Stredná odborná škola obchodu a služieb T. Vansovej 2, Topoľčany
T. Vansovej 2, 95501 Topoľčany
Zastúpený

: Mgr. Milanom Naňom, riaditeľom

IČO

: 00893480

DIČ

: 2020419665

Bankové spojenie

: Štátna pokladnica

Číslo účtu

: 7000308066/8180 ,

(ďalej len „odberateľi“)
a
Dodávateľ : PRODATA plus, s.r.o
1.mája 878/22, 020 01 Púchov
Zastúpená

: Ing. Luboš Červený

IČO

: 36003310

DIČ

: 2020442281

IčDPH

: SK2020442281

Zapísaný v OR - Okresný súd Trenčín, vložka 3383/R
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 63668008/0900
(ďalej len „dodávateľi“)

1.1.Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v bode 1. sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa
vzájomne, bez meškania oznámiť obchodnému partnerovi každú zmenu, ktorá by mohla mať na
plnenie zmluvných záväzkov.
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1.2. Odberateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania –
výzva na predkladanie ponúk podľa § 9 odst.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal
dodávateľ.

II.
Predmet zmluvy
2.1.
Predmetom tejto zmluvy je dodanie informačného reštauračného systému GASTROBluMalá reštaurácia a k tomu zodpovedajúcej PC techniky potrebnej pre zabezpečenia výučby
a používania pre potreby prevádzky praktického vyučovania žiakov a hotelovej akadémie
v učebniach nachádzajúcich sa na ul. Mudroňa 2, Topoľčany.
2.2.

Licencie BlueGastro a Helios /W implementované Prodata plus, s.r.o. budú dodané
Autorom licenčných práv ASSECO Solutions , a.s., ktorého je dodávateľ Prodata plus, s.r.o.
autorizovaným implementačným a servisným partnerom. Poskytnutie práva používať
aktuálnu verziu dohodnutého aplikačného programového vybavenia je v súlade so
Všeobecnými podmienkami ASSECO Solutions, a.s.

2.3.

Dodanie hardvérových komponentov je špecifikované v prílohe zmluvy č. 1. a bude
fakturované Prodata plus, s.r.o.

III.
Licenčné oprávnenie
3.1.

Dodávateľ je oprávnený poskytnúť licenciu na licencované moduly.

3.2.

Poskytnutím licencie získava odberateľ tieto práva:
- Inštalácia – odberateľ môže nainštalovať APV HRS na pevný disk počítača a prevádzkovať jednu kópiu.
-

Používanie - APV HRS môže odberateľa používať na účely, pre ktoré je APV HRS
určené , v súlade so Zmluvou, pokynmi dodávateľa podľa podmienok uvedených
v programovej dokumentácii.

-

Záložná kópia – v prípade potreby je odberateľa oprávnený vytvoriť si kópiu
inštalačného média.

3.3.

Zálohovanie pre potreby zálohovania a archivácie údajov je odberateľ oprávnený vytvoriť si
potrebný počet kópii nainštalovaných APV HRS spolu s údajmi. Táto kópia nesmie byť
uložená na médiu alebo vo formáte , z ktorého môže byť modul priamo spustený
a používaný.

3.4.

S poskytnutím licencie nie sú spojené žiadne iné práva, výkony alebo služby ako napr.
inštalácia licencovaných modulov, testovanie, optimalizácia, nastavenie, úpravy špeciálne
pre odberateľa.
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3.5.

Odberateľ sa zaväzuje oznámiť zmenu licenčných parametrov / rozsahu licenčných modulov
dodávateľovi alebo zmenu konfigurácie servera najneskôr do 14 dní pred ich plánovaným
zrušením.

3.6.

Odberateľ nemá právo :
-

spätnej analýzy, dekompilácie, prekladu, úprav a prevodu do zdrojového kódu

-

prenájom – bez súhlasu dodávateľa moduly nie sú určené na požičiavanie, prenájom
alebo poskytnutie na finančný leasing

-

prevod práv – žiadne práva získané na základe tohto oprávnenia alebo zmluvy nemôže
odberateľ bez súhlasu dodávateľa postúpiť. Výnimku tvoria len prípady, keď ide
o zákonný prevod práv, napr. zmena právnej formy spoločnosti, zlúčenie.

Poskytnutá licencia je nevýhradná, neprenosná a poskytuje sa na dobu neurčitú bez
územného a vecného obmedzenia.

3.7.

IV.
Miesto, čas a spôsob plnenia predmetu zmluvy
4.1.

Miestom plnenia predmetu zmluvy je prevádzka praktického vyučovania žiakov a hotelovej
akadémie nachádzajúcich sa v budove Školského internátu na ul. Mudroňa 2, Topoľčany.

4.2.

Dodávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy, ako je uvedené v bodoch 2.2. a 2.3. tejto zmluvy,
dodať v lehote do 31.12.2015 a zahájenie ostrej prevádzky začať 11.1.2016.

4.3.

Dodávateľ odovzdá odberateľovi médium s kópiou najnovšej verzie predmetného APV
HRS a s príslušnou dokumentáciou. Odberateľa prevzatie potvrdí preberacím protokolom.

4.4.

Podpísaním preberacieho protokolu v zmysle bodu 4.3. dodávateľa poskytuje odberateľovi
právo používať aplikačné programové vybavenie na účely, pre ktoré je určené, v súlade
s touto zmluvou, programovou dokumentáciou a licenčným oprávnením. Týmto dňom sa
stáva poskytovanie používateľských práv účinným.

4.5.

Dodávateľ poskytuje odberateľovi používateľské práva k APV HRS na dobu neurčitú.

V.
Cena predmetu zmluvy a platobné podmienky
5.1. Cena predmetu zmluvy bola zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č.
18/1996 Z.z, o cenách v znení zmien a doplnkov nasledovne:
A. Reštauračný systém APV HRS

-

cena bez DPH
20 % DPH
Cena s DPH

Slovom : deväťstodeväťdesiatosemeur s DPH
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831,67 €
166,33 €
998,00 €

B Implementácia systému APV HRS - cena bez DPH 450,00 €
20 % DPH
Cena s DPH

90,00 €
540,00 €

Slovom : päťstoštyridsaťeur s DPH

C. PC technika + LAN

- cena bez DPH 1.160,46 €
20 % DPH

232,09 €

Cena s DPH

1.392,55 €

Slovom : jedentisíctristodeväťdesiatdvaeur a 55 centov s DPH

5.2. Rekapitulácia cenovej kalkulácie je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy / cenová ponuka/.
5.3. Odberateľ zaplatí dodávateľovi platbu za licencie a dodané hardvérové komponenty na
základu faktúr vystavených dodávateľmi.
5.4. Faktúry vystavené dodávateľom sú splatné 14 dní od ich doručenia odberateľovi.
5.5. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu a špecifikáciu ceny. Pre účely tejto
zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu odberateľa
na účet dodávateľa.
5.6. V cene tovaru je zahrnutá doprava a vyloženie tovaru na adrese odberateľa.
5.7. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné zmluvné
pokuty a sankcie:
a/ Za omeškanie dodávateľa s dodaním predmetu kúpy pokuta vo výške 0,02 % z hodnoty
predmetu kúpy za každý deň z omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok odberateľa
na prípadnú náhradu škody
b/
V prípade omeškania so zaplatením faktúry, je dodávateľ oprávnený odberateľovi
kupujúcemu fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania. Za deň úhrady sa považuje dátum odpisu príslušnej čiastky z účtu kupujúceho.
5.8.

Zmluvné strany sa dohodli, že fakturačná adresa bude :
Stredná odborná škola obchodu a služieb
Vansovej 2, 955 01 Topoľčany
VI.
Osobitné ustanovenia

6.1. Počítačový program je chránený zákonom č. 618/2003 Z.z. v znení zmien a doplnkov ako
predmet podliehajúci autorským právam. Žiadne z ustanovení tejto zmluvy nie je preto možné
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implementovať tak, aby odberateľovi vznikli iné práva než užívanie predmetu zmluvy uvedené
v bode 2.1. predmetu tejto zmluvy.
6.2. Odberateľ udeľuje dodávateľovi súhlas, aby údaje, ktoré mu poskytol pre účely uzatvorenia
tejto zmluvy, spracoval v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov vo
svojom informačnom systéme.
6.3. Žiadna zo zmluvných strán nevyužije skutočnosti zistené v súvislosti s týmto zmluvným
vzťahom vo svoj prospech, ani v prospech tretích osôb počas trvania zmluvného vzťahu, ani
po jeho ukončení, prípadne odstúpení od tejto Zmluvy.
6.4. Povinnosť mlčanie trvá bez ohľadu na ukončenie účinnosti alebo platnosti tejto zmluvy.

VII.
Spoločné a záverečné ustanovenia
7.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka
a ním súvisiacimi právnymi predpismi.
7.2. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá dodávateľ
odberateľ.

a dve

7.3.Dodávateľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávania určenými odberateľom.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy
sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto zmluva
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
7.4. Zmluva nadobúda účinnosť jej podpisom.
7.5. Táto Zmluva podlieha zverejneniu v súlade s §5a Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle odberateľa.
7.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy :
a/ príloha č. l – zoznam hardvérových komponentov
b/ príloha č. 2 - cenová ponuka

V Topoľčanoch dňa, ...............................

Mgr. Milan Naňo
–––––––––––––––––––––––––––Riaditeľ SOŠ

–––––––––––––––––––––––
za dodávateľa
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Príloha č. l /

Zoznam Hardvérových komponentov
P.č.

1

Názov

Množ.

Počítač - HP MicroServer 2.5GHz 1x4GB 2x1TB
NHP LFF DVDRW Server 1-0-0
HP Microsoft Windows Server 2012 R2

1,0

Dotykový monitor LED, klávesnica, myš
2

Paragónová tlačiareň

2,0

3

Záložný zdroj

1,0

4

LAN Switch 5 port 10/100Mbit+ kabeláž do 10m

1,0
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