
Čl. III

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby Virtuálnej knižnice pre potreby
pedagogických zamestnancov.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy s maximálnou odbornou
starosti ivosť ou.

3. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za výpadky či nedostupnosť služby spôsobené
nesprávnou konfiguráciou SW alebo HW na strane používateľa, chybnými pri hlasovacími
údajmi používateľa, výpadkom pripojenia do internetu na trase medzi serverom a
používateľom, nesprávnou obsluhou na strane používateľa, či prekročením prevádzkových
parametrov podľa bodu 3 článku IV tejto zmluvy.

4. Poskytovateľ má právo určovať a meniť interné pravidlá využívania Virtuálnej knižnice pre
používateľov tak, aby bolo zabezpečené jej efektívne fungovanie a súlad s platnými
právnymi normami.

5. Objednávateľ sa zaväzuje riadne poskytnuté služby prevziať a zaplatiť za nich odmenu podľa
článku V tejto zmluvy.

Čl. IV

Spôsob realizácie predmetu zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ bude realizovať služby Virtuálnej knižnice na
portáli WW\I'.Zb()l"(~FI1(l.sk .

2. Maximálny počet používateľov služby je 100 používateľov na objednávateľa.

3. Služba je dimenzovaná na maximum 1 GB uložených dát na jedného používateľa a na
prenosovú rýchlosť 1024 kb it/s na jedného používateľa.

4. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť non-stop časovú dostupnosť služby - 24 hodín denne,
365 dní v roku, pričom čas trvania výpadkov a odstávok služby nebude tvoriť viac než 1%
tohto času.

5. Objednávateľ poskytne zoznamy používateľov služby poskytovateľovi. Poskytovateľ na
základe týchto zoznamov vytvorí prístupy pre používateľov. Prístupové mená a heslá
používateľov poskytne objednávateľovi, ktorý ich ďalej poskytne používateľom.

Čl. V

Cena a platobné podmienky

1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. Poskytovateľovi za poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice prislúcha mesačná odmena vo
výške €16,56 s DPH.

3. Dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady spojené s poskytovaním služby podľa podmienok
dohodnutých v tejto zmluve.

4. Objednávatel' zaplatí cenu v súlade s bodom 5 Čl. V tejto zmluvy na základe faktúry
vystavenej poskytovateľom. Odmena je faktúrovaná za kalendárny mesiac, v ktorom boli
služby Virtuálnej knižnice objednávateľovi riadne poskytnuté.


