
Zmluva    3/2020 

o dodaní tovarov a služieb zo dňa 24.2.2020 
 

uzatvorená medzi: 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

 

 

1) Odberateľ: Základná škola s materskou školou 

So sídlom:  Sibírska 39, 831 02 Bratislava 

Zastúpený:  Mgr. Milena Partelová, riaditeľka školy  

IČO:   31785221 

   DIČ:  2021361199 

  IČ DPH:    

Číslo účtu:  (Prima banka) 

 (ďalej len „Odberateľ“) 

 

 

2) Dodávateľ: IMPOEX Slovakia, s.r.o., Nám. hraničiarov 21, 851 03 Bratislava 

   Zastúpený:  konateľ 

   IČO:  35 831 511 

   IČ DPH: SK2020215868 

Číslo účtu:   (Tatra banka) 

   Registrácia:  Okresný súd Bratislava I., oddiel Sro,  

vložka číslo 26068/B  

 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

sa dohodli nasledovne: 

 

I. Predmet zmluvy 

 

 

1.1 Predmetom zmluvy je dodanie tovarov a služieb – zabezpečenie softvéru, hardvéru 

a servis výpočtovej techniky, upload dokumentov a obrázkov na stránke sibirska.sk 

a prípadné ďalšie konzultácie ohľadom výpočtovej techniky.  

 

1.2.  Zabezpečenie softvéru a jeho servisu zahrňuje nasledovné výkony: 

      - správa v prostredí Windows, poradenskú službu.  

- zmluvný servis na výpočtovú techniku a programové vybavenie zahŕňa v sebe 

softvérovú podporu. 

- zmluvný servis pozostáva z “pravidelnej údržby ” a zo zabezpečenia "servisných 

zásahov" v prípade výskytu poruchy, ktoré sú klasifikované nad rámec pravidelnej 

údržby. 

- vykonanie bežnej servisnej služby, napr. odstraňovanie závad vrátane výmeny 

vadných komponentov, vykonávanie preventívnych prehliadok, vykonávanie 

plánovanej údržby. 

 

 

 

 



II. Povinnosti Dodávateľa 

 

2.1  Zabezpečiť dodanie služieb podľa článku I. 

2.2  Zabezpečiť vykonanie technických služieb podľa bodu 2.1 a ďalej na žiadosť užívateľa. 

2.3  Odstrániť závadu behom max 10 pracovných dní  po obdržaní písomnej správy užívateľa 

o závade. Odstránenie závad sa delí na: 

- záručné – odstránenie vád zavinených výrobcom 

       - mimozáručné za úhradu zákazníkom 

2.4 Zaslať Odberateľovi behom 30 dní za práce uvedené v bode 2.1 a 2.2  faktúru s popisom 

o vykonanej práci. 

 

 

III. Povinnosti Odberateľa 

 

3.1 Odberateľ je povinný umožniť prístup k servisovaným zariadeniam.  

3.2 Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za jeho služby podľa bodu Článku IV, bod 

4.1 a 4.2 tejto Zmluvy. 

 

 

IV. Platobné podmienky 

 

4.1  Cena služby bude fakturovaná za poskytnutie servisných prác. Cena tovaru bude 

fakturovaná na základe dohodnutej ceny v objednávke. 

4.2 Odberateľ uhradí faktúru Dodávateľovi do 15 pracovných dní od jej obdržania na účet 

dodávateľa.  

 

 

V. Záverečné ustanovenia 

 

5.1 Akékoľvek zmeny, doplnky, dodatky alebo iné zásahy do zmluvy sa musia vykonať 

písomne so súhlasom oboch zmluvných strán. 

 

5.2 Pokiaľ niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú neplatné alebo sa stanú neplatnými,  

nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú neplatné 

ustanovenia nahradiť platnými ustanoveniami, ktoré sa čo možno najviac približujú 

hospodárskemu účelu neplatného ustanovenia. Pokiaľ zmluva bude mať medzeru, ktorá by 

vyžadovala úpravu, odstráni zmluvná strana túto medzeru doplňujúcim ustanovením, ktoré 

prihliada k hospodárskemu účelu tejto zmluvy. 

 

5.3 Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami 

a je uzatvorená na dobu určitú a to do dňa 30.12.2020 

 

5.4 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré môžu vyplynúť z tejto zmluvy 

alebo v súvislosti s ňou budú riešené v prvom rade cestou vzájomnej dohody. 

 

5.5 Ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k akejkoľvek udalosti, ktorá bude mať za 

následok zmenu právneho postavenia niektorého zo zmluvných strán, je táto strana  povinná 

zabezpečiť prechod svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na svojho právneho 

nástupcu. 

 



 

5.6 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, ktorých 1 originál dostane každá zo 

zmluvných strán. 

 

5.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že súhlasia s textom tejto zmluvy, a že táto zmluva je 

spísaná na základe ich slobodnej vôle, na dôkaz čoho prikladajú pod túto zmluvu svoje 

podpisy. 

 

 

 

  V Bratislave dňa 26.2.2020                                                      V Bratislave dňa: 24.2.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
......................................      ...................................... 

       Odberateľ                   Dodávateľ 

 

 

 


