2015/1745

RÁMCOVÁ ZMLUVA
(ďalej len „Zmluva“) číslo 2015/1745
uzatvorená medzi
DATALAN a.s.
Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava
IČO:
35 810 734
DIČ:
2020259175
IČDPH:
SK2020259175
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2704/B
Konajúca prostredníctvom:
Ing. Michal Klačan - predseda predstavenstva
(ďalej len „DATALAN“)
a
Škola:
Stredná zdravotnícka škola
Levočská 5, 05850 Poprad
Kód školy:
IČO školy:
DIČ školy:
Riaditeľka/Riaditeľ školy:

000606791
00 606 791
2020651732
Mgr. Miroslav Bednár

(ďalej len „Zákazník“)
DATALAN a Zákazník spolu len ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „Zmluvná strana“.
Článok 1
Predmet Zmluvy
1.1
1.2

DATALAN sa zaväzuje na základe osobitnej objednávky Zákazníka poskytnúť Zákazníkovi plnenie
špecifikované v danej objednávke.
Zákazník sa zaväzuje zaplatiť DATALANu cenu za poskytnuté plnenie, ktorá bude určená podľa tejto
Zmluvy a Čiastkovej zmluvy uzavretej na základe tejto Zmluvy (ďalej len „Čiastková zmluva“).
Článok 2
Objednávka

2.1

2.2

Počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a do dosiahnutia limitu uvedeného v čl. 3 bode 3.1 tejto
Zmluvy je Zákazník oprávnený pisomne objednať od DATALANu poskytnutie plnenia, ktoré je
špecifikované na stránke www.NakupyPreSkoly.sk.
Objednávka musí obsahovať:
a) identifikačné údaje Zákazníka,
b) identifikačné údaje DATALANu,
c) určenie požadovaného plnenia,
d) určenie množstva požadovaného plnenia alebo jeho parametrov,
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2.3

2.4
2.5
2.6

e) miesto a čas poskytnutia plnenia,
f) spôsob prevzatia plnenia, ak je potrebné odovzdanie,
g) cenu určenú podľa špecifikácie na stránke www.NakupyPreSkoly.sk,
h) dátum vystavenia,
i) podpis oprávnenej osoby.
DATALAN potvrdí prijatie objednávky Zákazníka do 5 pracovných dní alebo vznesie námietky proti
doručenej objednávke z dôvodu, že táto nie je vystavená v súlade s touto Zmluvou, prekračuje jej
rozsah alebo v prípade, ak za daných okolnosti z dôvodov vis major nemožno od DATALANu
spravodlivo požadovať poskytnutie požadovaného plnenia.
Akceptáciou objednávky Zákazníka zo strany DATALANu dochádza k uzavretiu Čiastkovej zmluvy na
plnenie podľa tejto Zmluvy.
V prípade, ak to bude potrebné, DATALAN vyzve Zákazníka na uzavretie samostatnej písomnej
Čiastkovej zmluvy, predmetom ktorej bude poskytnutie plnenia objednaného Zákazníkom.
Na všetky Čiastkové zmluvy uzavreté medzi DATALANom a Zákazníkom na základe tejto Zmluvy sa
vzťahujú ustanovenia dohodnuté tejto Zmluve, pokiaľ Čiastková zmluva neurčuje inak.
Článok 3
Cena a platobné podmienky

3.1

3.2
3.3

3.4

3.5

Cena jednotlivých plnení je uvedené špecifikácii na stránke www.NakupyPreSkoly.sk. Celková cena
plnení objednaných Zákazníkom počas platnosti tejto Zmluvy však nesmie presiahnuť sumu 20.000,EUR bez DPH.
Zákazník sa zaväzuje uhradiť DATALANu cenu poskytnutého plnenia na základe faktúry vystavenej zo
strany DATALANu.
Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti faktúry v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nespĺňa všetky zákonné náležitosti,
Zákazník je oprávnený vrátiť faktúru DATALANu na opravu. Zákazník uvedie pri vrátení faktúry aj
vytýkaný nedostatok faktúry (zákonné ustanovenie, ktoré bolo porušené a spôsob porušenia). Po
doručení opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti.
Lehota splatnosti faktúr DATALANu je 14 dní odo dňa ich doručenia Zákazníkovi. Cena plnenia sa
považuje za zaplatenú dňom jej pripísania na účet DATALANu. V prípade omeškania s úhradou
faktúry má DATALAN právo požadovať od Zákazníka zákonný úrok z omeškania.
Elektronická faktúra
3.5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že DATALAN bude odo dňa účinnosti tejto Zmluvy zasielať
Zákazníkovi faktúry za poskytnuté plnenie v elektronickej podobe. Elektronicky vyhotovované
faktúry budú Zákazníkovi zasielané ako dokument PDF (ďalej len „Elektronická faktúra“) na
e-mailovú adresu uvedenú v Prílohe č.1 tejto Zmluvy. Elektronická faktúra sa považuje za
doručenú Zákazníkovi v deň jej odoslania zo strany DATALANu na dohodnutú emailovú
adresu Zákazníka.
3.5.2 Elektronická faktúra je Zmluvnými stranami považovaná za plnohodnotnú faktúru, ktorá je
náhradou faktúry listinnej (papierovej) forme. DATALAN nie je povinný vystaviť a doručiť
Zákazníkovi faktúru v papierovej (listinnej) podobe.
3.5.3 Zákazník vyhlasuje, že má výlučný prístup k e-mailovej adrese, na ktorú sa bude doručovať
Elektronická faktúra.
3.5.4 Zákazník je povinný vopred písomne oznámiť DATALANu akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla
mať vplyv na doručovanie Elektronických faktúr podľa tejto Zmluvy, najmä zmenu e-mailovej

Rámcová zmluva 2015/1745

Strana 2/6

3.5.5

adresy, na ktorú sa doručujú Elektronické faktúry.
DATALAN nezodpovedá za:
a)
poškodenie údajov alebo neúplné údaje, kde poškodenie alebo neúplnosť údajov boli
spôsobené poruchou na komunikačnej trase pri použití internetu,
b)
škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia účastníka do siete internet a/alebo
aplikácie Zákazníka, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k
Zákazníkovi, v dôsledku akejkoľvek inej nemožnosti Zákazníka nadviazať príslušné
spojenie alebo prístup k internetu, dôsledku úniku údajov z poštovej schránky
priradenej k e-mailovej adrese Zákazníka alebo v dôsledku úniku z internetovej
aplikácie Zákazníka, nakoľko Zmluvné strany pri uzatváraní tejto Zmluvy počítali pri
používaní Elektronickej faktúry s vyššie uvedenými situáciami a z nich vyplývajúcimi
rizikami a sú s ich prípadným výskytom uzrozumené.
Článok 4
Práva a povinnosti Zmluvných strán

4.1

4.2
4.3

4.4

Zákazník sa zaväzuje bez zbytočného odkladu poskytnúť DATALANu súčinnosť, ktorú bude
potrebovať na splnenie tejto Zmluvy a Čiastkových zmlúv. Pokiaľ Zákazník neposkytne potrebnú
súčinnosť, DATALAN je oprávnený 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 informácií, vybavení, dát a podpory poskytnutých zo strany Zákazníka.
DATALAN je povinný zachovávať mlčanlivosť o údajoch vrátane osobných údajov, ku ktorým získa
prístup na základe tejto Zmluvy a Čiastkových zmlúv. Ak to bude potrebné, Zmluvné strany sa
zaväzujú uzavrieť samostatnú zmluvu o spracúvaní osobných údajov podľa §8 zákona č. 122/2013
Z.z. o ochrane osobných údajov, v ktorej Zákazník poverí DATALAN spracúvaním osobných údajov.
DATALAN zodpovedá Zákazníkovi len za skutočne spôsobenú škodu. Zmluvné strany predvídajú, že
maximálna výška škody, ktorá môže byť spôsobená pri plnení tejto Zmluvy a všetkých Čiastkových
zmlúv spoločnosťou DATALAN, neprevyšuje cenu plnenia bez DPH, ktoré je DATALAN povinný
poskytnúť podľa príslušnej Čiastkovej zmluvy, vo vzťahu, ku ktorej vznikla škoda.
Článok 5
Komunikácia

5.1

5.2

5.3

Všetka a akákoľvek komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa realizácie predmetu Zmluvy a
Čiastkových zmlúv bude prebiehať prostredníctvom kontaktných osôb uvedených v Prílohe č. 1 tejto
Zmluvy alebo neskôr písomne oznámených druhej Zmluvnej strane v primeranej lehote (ďalej len
„Kontaktné osoby“).
Zmluvné strany sú oprávnené uskutočňovať bežnú komunikáciu súvisiacu s predmetom Zmluvy
prostredníctvom e-mailov, a to zasielaním e-mailov na kontaktné e-mailové adresy uvedené v tejto
Zmluve.
Písomnosti 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,
c) dňom vrátanie zásielky odosielateľovi z iného dôvodu na strane adresáta zásielky (ako napr. z
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dôvodu, že je adresát neznámy).
Článok 6
Ukončenie Zmluvy
6.1

6.2

6.3
6.4

6.5
6.6

Zákazník je oprávnený odstúpiť od Zmluvy a/alebo od Čiastkovej zmluvy v prípade, ak:
a) si DATALAN napriek upozorneniu, opakovane a hrubým spôsobom neplní svoje povinnosti
vyplývajúce zo Zmluvy alebo Čiastkovej zmluvy,
b) DATALAN stratí právne predpoklady na riadne plnenie Zmluvy alebo Čiastkovej zmluvy.
DATALAN môže odstúpiť od Zmluvy a/alebo Čiastkovej zmluvy, ak:
a) Zákazník je v omeškaní s úhradou akéhokoľvek záväzku voči DATALAN,
b) Zákazník opakovane aj napriek písomnému upozorneniu porušuje svoje iné povinnosti zo
Zmluvy alebo z Čiastkovej zmluvy.
Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej
strane.
V prípade, ak ide o:
a) Čiastkovú zmluvu uzavretú na dobu neurčitú a zároveň na opakujúce sa plnenie (napr.
opakované poskytovanie služieb) alebo
b) Čiastkovú zmluvu, ktorá je nájomnou zmluvou, uzavretú na akékoľvek obdobie,
ktorákoľvek Zmluvná strana je oprávnená vypovedať túto Zmluvu aj bez udania dôvodu.
Ktorákoľvek Zmluvná strana môže vypovedať túto Zmluvu a/alebo Čiastkovú zmluvu z dôvodov, pre
ktoré od nej možno odstúpiť.
Výpovedná doba je 3 mesiace. Výpovedná doba začína 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
uvedeného v čl. 3 bod 3.1 tejto Zmluvy.
7.3 Právne vzťahy Zmluvných strán založené touto Zmluvou, Čiastkovou zmluvou a vzniknuté v súvislosti
s jej plnením sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v
zneni neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území
Slovenskej republiky. Na rozhodovanie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky.
7.4 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami podpísanými oboma Zmluvnými
stranami, ak táto Zmluva neustanovuje inak. Zmluvné strany sú oprávnené meniť obsah Prílohy č. 1
tejto Zmluvy obsahujúcej kontaktné osoby Zmluvných strán písomne, bez potreby vyhotovovania
dodatku k tejto Zmluve.
7.5 Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné,
nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú bez zbytočného odkladu nahradiť dohodou neplatné,
neúčinné alebo nevykonateľné ustanovenie novým ustanovením platným, účinným a vykonateľným,
ktoré bude najviac zodpovedať hospodárskemu účelu pôvodného neplatného, neúčinného alebo
nevykonateľného ustanovenia.
7.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je jej nasledujúca príloha: Príloha č. 1 - Kontaktné osoby.
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7.7

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá
Zmluvná strana obdrží 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 záväzky v nej uvedené, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok,
vlastnoručne túto Zmluvu podpísali.

7.8

Za DATALAN
V Bratislave dňa
k

Za Zákazníka

21 , 2 . -Zo/5

« .
i!

_

J

Dňa

/ ' / . č 2 . Zc2'/S~
nred n a zdravotnícka škoia
Levočská 5
058 50 Poprad

DATALAN, a. s.
,
------------------

DATALAN, a.s
Ing. Michal Klačan
predseda predstavenstva
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Stredná zdravotnícka škola
Mgr. Miroslav Bednár
štatutárny zástupca
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7.7
7.8

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá
Zmluvná strana obdrží 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 záväzky v nej uvedené, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok,
vlastnoručne túto Zmluvu podpísali.

Za Zákazníka

Za DATALAN
V

Bratislave dňa

23.2. 2o/í>

liL,

DATALAN, a. s.
°ČnV15nain
Br al i s , ava
810 734 lč DPH:04SK2020259175
-------------------------------------------- '2 4 -

Z č 't T
,ire d n a zdravotnícka škola
Levočská 5
058 50 Poprad

a. d a ta u a n

DATALAN, a.s
Ing. Michal Klačan
predseda predstavenstva
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Príloha č. 1 - Kontaktné osoby

Všetka a akákoľvek komunikácia medzi Zmluvnými stranami týkajúca sa realizácie predmetu Zmluvy a
Čiastkových zmlúv bude prebiehať prostredníctvom nasledovných kontaktných osôb:

Za DATALAN:
Telefonický kontakt:
E-mail:

+421 2 5025 7777
NakupyPreSkoly@datalan.sk

Za Zákazníka:
Škola:
Meno:
Telefonický kontakt:
E-mail:
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