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Licenčná zmluva o priebežnej aktualizácii

SW
uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:

1. nadobúdatel'om
Spojená škola
Hlinská31
010 01 Žilina
rč: 00158623
zastúpenýmvo veciach zmluvných

a

2. poskytovatel'om
Verejná informačná služba, spol. s r.o.
JankaAlexyho 12, 031 01 Liptovský Mikuláš
bankové spojenie:
Tatra banka a.s., Trenčín 2625270544/1100
telefón: 00421 0650822 131
rč: 36006912, DIČ SK2020587811
Obch. register:
Okresnýsúd v Žiline, oddiel Sro, vložka číslo 3501/L
zastúpenýmvo veciach zmluvných
konatel'omspoločnosti: MUDr. Vlastimilom Burešom

Doručovacia adresa:
Verejná informačná služba spol. s r.o.
P.O.BOX12, Liptovský Mikuláš, 031 04

Článok l.
Predmet zmluvy

1. Poskytovatel' sa zaväzuje počas platnosti tejto zmluvy
poskytovať nadobúdatel'ovi licencie ku všetkým aktualizáciám
SW a jeho modulov, ktoré poskytovatel' dodáva
a nadobúdateľ používa. Nadobúdatel' sa zaväzuje
poskytovatel'ovi uhradiť ročný paušálny poplatok.
2. Predmetom tejto zmluvy nie sú žiadne sprievodné služby
ani ďalšie plnenie, ktoré bývajú s dodávkou SW obvykle
spájané (média, inštalácia, školenie a podobne).

Článok II.
Výklad zmluvných pojmov

1. Licencia poskytovatel'a je právo používať všetky zakúpené
programové moduly v najnovších verziách, ktoré poskytovatel'
vytvoril a dodáva odberatel'om.
2. Programový modul - časť SW, ktorú je možné samostatne
nakúpiť a ktorá je definovaná cenníkom poskytovatel'a.

Článok III.
Lehoty plnenia

1. Licenciu na používaný software v aktuálnej verzii poskytne
poskytovatel' nadobúdatel'ovi do jedného mesiaca od podpisu
zmluvy.
2. Každú ďalšiu aktualizáciu, ktorú nadobúdatel' objedná,
poskytne poskytovatel' nadobúdateľovi vždy do jedného
mesiacaod objednávky nadobúdatel'a.

Článok IV.
Cena plnenia

1. Výška ročného paušálneho poplatku za priebežné
poskytovanie licencie na aktuálne verzie SW poskytovatel'a je
stanovená na základe skladby softwarových modulov,
nakúpených nadobúdatel'om. Výška poplatku je uvedená
v číslovanej prílohe, ktorá je nedelitel'nou súčasťou tejto
zmluvy. Pokial' nastane počas doby trvania zmluvy
u nadobúdateľa akákoľvek zmena v skladbe používaných
softwarových modulov, bude táto zmluva poskytovatel'om
doplnená o novú číslovanú prílohu, ktorú podpíšuobe zmluvné
strany.
2. Poskytovatel' bude do dohodnutej ceny pripočítavať daň
z pridanej hodnoty v sadzbe platnej počas obdobia
uskutočneného zdanitel'ného plnenia.

Článok V.
Platobné podmienky

1. Poskytovatel' vystaví raz ročne faktúru na úhradu ročného
paušálneho poplatku.
2. Faktúra je splatná na účet poskytovatel'a do 14 dní
od dátumu jej vystavenia.

Článok VI.
Povinnosti poskytovatel'a

1. Poskytovatel' je povinný sústavne udržovať SW dodaný
·nadobúdatel'ovi v prevádzkovatel'nom stave v súlade
s návodom, v spojení s odporučenou technikou a operačným
systémom a v súladu s aktuálne platnou legislatívou.
Ak nastane vďaka vonkajším vplyvom náhla a nepredvídatel'ná
legislatívna zmena, je poskytovatel' povinný zverejniť prakticky
použitel'ný náhradný postup, ako s používaným SW primerane
plniť aktuálne legislatívne požiadavky.
2. Poskytovatel' je povinný na internetových stránkach
www.visplzen.cz zverejňovať zoznam všetkých dostupných
aktualizácií SW a popis ich obsahu.
3. Poskytovatel' je povinný sprístupniť nadobúdatel'ovi každú
novú verziu (aktualizáciu) aj opravu SW, a to vždy
po dôkladnom preverení v testovacej prevádzke. Opravy SW
i nové verzie programov sprístupňuje zverejnením
na internete.
4. Ak obsahuje upgradovaný SW objednávatel'a úpravy na
objednávku, má nadobúdatel' v rámci paušálneho poplatku raz
ročne nárok na upgrade týchto úprav na objednávku. Pri
každej ďalšej novej verzii SW hradí objednávatel' aktualizácie
úprav na objednávku softwaru zvlášť, a to podl'a ceny
uvedenej v prílohe tejto zmluvy.
5. Predmetom tejto zmluvy nie je servisná podpora pre bežné
používaní SW, jeho inštaláciu, nastavenie a zaškolenie
obsluhy. Túto podporu poskytne poskytovatel' na žiadosť
nadobúdateľa za úhradu - podl'a aktuálne platného cenníka
poskytovatel'a.
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Článok VII.
Povinnosti nadobúdateľa

1. Nadobúdatel' je povinný poskytnúť poskytovatel'ovi riadne
a včas všetky informácie nutné pre splnenie je povinností
vyplývajúcich z tejto zmluvy.

2. V prípade záujmu o niektorú z dostupných aktualizácií SW
či jeho modulov si nadobúdatel' môže objednať aktualizáciu
od poskytovatel'a výhradne telefonicky, písomne, faxom alebo
emailom.
3. Zistené chyby a nedostatky SW je nadobúdateľ povinný
nahlásiť poskytovatel'ovi bez zbytočného odkladu.

4. Bezprostredne pred každú aktualizácií SW je nadobúdatel'
povinný vytvoriť overenú zálohu dát. Bez tohto kroku sa nedá
následne reklamovať strata a poškodenie dát, vzniknuté
v priebehu aktualizácie.

5. Nadobúdatel' je povinný akékol'vek zamýšl'ané zásahy,
zmeny, opravy a rozšírenia informačného systému vopred
skonzultovať s poskytovatel'om. Pritom je povinný rešpektovať
tie podmienky, ktoré poskytovatel' označí ako podstatné
pre uchovanie spol'ahlivej funkcie systému.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

1. Pokial' poskytovatel' lehoty dohodnuté v tejto zmluve
nedodrží, poskytne nadobúdatel'ovi zľavu na ročný paušálny
poplatok. Výška zl'avy bude činiť 10 % z ceny ročného
paušálneho poplatku za každý jednotlivý prípad, keď
poskytovatel' nedodržal zmluvou stanovené lehoty plnenia.
2. Pokial' nadobúdateľ faktúru za ročný paušálny poplatok
podl'a článku V. bod 1. tejto zmluvy v určených termínoch
neuhradí, je poskytovatel' oprávnený odmietnuť poskytovanie
ďalších služieb.

Článok IX.
Platnosť zmluvy

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú a je platná
od dátumu jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

2. Tento zmluvný vzťah je možné vypovedať písomnou
dohodou alebo písomnou výpoveďou. Výpovedná lehota činí
tri mesiaca a začína bežať od prvého dňa mesiace

nasledujúceho po dokázatel'nom doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.
3. Po skončení platnosti tejto zmluvy môže nadobúdatel'
naďalej používať tú verziu softwaru, na ktorú mal nárok pred
jej uzatvorením. Ak objednávatel' riadne uhradil všetky ročné
licenčné poplatky predpísané prílohou tejto zmluvy, má právo
naďalej používať SW vo verzii, ktorá bola aktuálna na konci
riadne uhradeného obdobia. Pokia l' v prílohe zmluvy nie je
počet ročných poplatkov špecifikovaný, získava objednávatel'
toto právo po uhradení piatich ročných licenčných poplatkov.

ČlánokX.
Inflačná doložka

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovatel' je oprávnený
ročný paušálny poplatok vždy k dátumu jeho splatnosti
jednostranne zvýšiť maximálne o mieru inflácie vyhlásenú
Slovenským štatistickým úradom (alebo jeho nástupcom)
za všetky uplynulé celé kalendárne roky od začatia služby,
za ktoré táto inflačné doložka doteraz nebola uplatnená.

2. V prípade, že poskytovatel' toto právo podl'a bodu 1 tohto
článku využije, zaväzuje sa túto skutočnosť zverejniť
nadobúdatel'ovi zaslaním aktualizovanej číslovanej prílohy
s uvedenou výškou poplatku na jeho e-mail najneskôr 14 dní
pred splatnosťou ročného paušálneho poplatku.
3. Za základ pre výpočet inflačného navýšenia v ďalších
rokoch sa berie vždy paušálny poplatok, ktorý mal
nadobúdateľ zaplatiť v predchádzajúcom roku.

Článok Xl.
Záverečná dojednania

1. Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť uzatvorené
písomne.
2. Na dôkaz súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy pripoja
zmluvné strany svoje vlastnoručné podpisy.
3. Táto zmluva sa zhotoví v dvoch rovnopisoch, každá
zmluvná strana má jeden.

Za poskytovat r

.vCIS
Za nadobúdatel'a

l. Alex
TEL: o
MUDr. Vlastimil Bureš, v.r.

konatel' spoločnosti

V Liptovskom Mikuláši dňa 6.6.2014
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Príloha Č. 1
licenčnej zmluvy pre priebežn ú aktualizáciu SW

Nadobúdatel' zákaznicke čislo 90010
Spojená škola
Hlinská 31

010 01 Žilina

Vymenovanie štandardného SW

ob], číslo popis mn. m.j.

nový SW pro PC
990-053850 • Stravné + MSklad pre ZŠ a SŠ 1 ks

roširujúce moduly
380-021000 • mod. Banka 1 ks

350-011300 • modul Normovanie stravy 1 ks

800-096520 • vzdialená servisná podpora 1,0 hod. 1 ks

Celková cena ročnej aktualizácie štandardného SWčiní 136,- € bez DPH.

Táto príloha nahradzuje všetky predošlé prílohy Licenčnej zmluvy pre priebežnú aktualizáciu sw.

Dátum podpisu 6.6.2014

v(/;)s
Verejná informačná služba, ~pol. ~.r·CJlIl

J. Alexyho 12, 031 01 Liptovsky MlkUláj(lf,AJ

TEL:. ~~~~~:~::~~:~;~;:~~.~~~~ .. 1 f

SPOJENÁ ŠKOLA J
Hlinsl«l 31

01001 ZJLJNA
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