Zmluva na dodávku licencií ESET NOD32 Antivirus (Business edition)
uzatvorená podľa zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona
č.618/2003 Zb. autorský zákon v znení neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY
Odberateľ :
Adresa :

STREDISKO SLUŢIEB ŠKOLÁM A ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM PETRŢALKA
Bohrova 1, 851 01 Bratislava

V mene spoločnosti konajú: Ing. Milan Lezo, riaditeľ Strediska sluţieb školám a školským zariadeniam
Petrţalka
IČO:
IČ DPH:

31811485

Bankové spojenie:

Dexia Banka, a.s., č. ú.: 09401051002/6500
(ďalej len „odberateľ“)
a

Dodávateľ:
Adresa:

Slovak Telekom, a.s.
Karadţičová 10, 825 13 Bratislava
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu
v Bratislava I., oddiel Sa, vloţka č. 2081/B

V mene spoločnosti koná:

Ing. Marek Záni, Vedúci tímu predaja korporátnym zákazníkom poverený podľa Podpisového poriadku ST, a.s.

IČO:
IČ DPH:

35763469
SK2020273893

Bankové spojenie:

Tatra banka, a.s., č. ú.: 2624740444/1100
(ďalej len „dodávateľ“)

1. Predmet zmluvy
1.1 Predmetom zmluvy je dodávka licencií ESET NOD32 Antivirus (Business edition) na zabezpečenie
antivírusovej ochrany počítačovej siete odberateľa.
1.2 Predmet zmluvy bude odberateľom pouţívaný po dobu platnosti licencie – v trvaní 12 mesiacov na
zabezpečenie antivírusovej ochrany.
1.3 Dodávateľ sa zaväzuje dodať licencie v počte 40 ks odberateľovi za dohodnutú cenu v zmysle čl. 3
tejto zmluvy.
1.4 Odberateľ sa zaväzuje za dodané licencie uhradiť dohodnutú cenu v zmysle čl. 3 tejto zmluvy.
2. Dodacia lehota a dodacie podmienky
2.1 Dodávateľ sa zaväzuje splniť predmet zmluvy v rozsahu stanovenom v čl. 1. najneskôr do 14
pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy.
2.3 Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi iba originálne verzie programového produktu, ktoré sú
určené k predaju na území Slovenskej republiky.
3. Cena a platobné podmienky
3.1 Cena za predmet zmluvy bola stanovená nasledovne:
Jednorázovo za dodanie predmetu zmluvy: 552,- € bez DPH/40 ks licencií.
3.2 Cena za predmet zmluvy je v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov stanovená dohodou zmluvných strán. Kalkulácia ceny je záväzná.
3.4 Úhrada za predmet zmluvy bude odberateľom vykonaná na základe faktúry dodávateľa. Faktúra bude
vystavená po dodaní predmetu zmluvy, v mieste plnenia predmetu zmluvy.
3.5 K dohodnutej cene bude účtovaná DPH podľa zákona platného v čase dodania.
3.6 Všetky platby budú realizované prevodom z účtu odberateľa na účet dodávateľa.
3.7 Odberateľ sa zaväzuje uhradiť fakturovanú čiastku do 14 dní po dni doručenia faktúry dodávateľom.
3.8 Faktúra bude obsahovať všetky náleţitosti v zmysle zákona o DPH a číslo objednávky odberateľa.
4. Záverečné ustanovenia
4.1 Obidve strany sa zaväzujú neposkytovať a nezverejňovať ţiadne informácie tretím osobám, ktoré
získali v súvislosti s touto zmluvou, prípadne, ktoré by mohli poškodiť vzájomné vzťahy oboch, alebo
jednu zo strán.
4.2 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami.
4.3

Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých kaţdý má platnosť originálu a kaţdá
zmluvná strana obdrţí po dve vyhotovenia.

4.4

Túto zmluvu moţno meniť a doplniť iba písomnými dodatkami podpísanými zástupcami oboch
zmluvných strán.
Všetky ostatné práva a povinnosti touto zmluvou neupravené, sa budú riadiť príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a autorského zákona.

4.5

V Bratislave, dňa
STREDISKO SLUŢIEB ŠKOLÁM
A ŠKOLSKÝM ZARIADENIAM PETRŢALKA
_____________________
Ing. Milan Lezo
Riaditeľ SSŠ a ŠZP

V Bratislave, dňa
Slovak Telekom, a.s.
__________________________
Ing. Marek Záni
Vedúci tímu predaja korporátnym zákazníkom

