Dodatok č. DBK/18/06/0198

+��18�lmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/354 zo dňa

0

;.�

24.09.2009

\-,:-?�

���
\. uzatvor�lj v zmysle ustanovenia § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník")
�:o;,,'\. d
Článok 1
Zmluvné strany:

Poskytovateľ: KOMENSKY, s.r.o.
Sídlo: Park Mládeže 1/360, 040 01 Košice

ičo: 43 908 977

DIČ: 2022530785
IČ DPH: SK2022530785
konajúci prostredníctvom: Ing. Slavomír Rybár - konateľ
(ďalej len ako „Poskytovateľ')
a
Objednávateľ: Základná škola Sadová, Senica,
Sídlo: Sadová 620, 90501, Senica
IČO: 31827705
Zastúpený (štatutár): Ing. Svetlana Chábelová
(ďalej len „Objednávateľ)

sa nižšie uvedeného dňa dohodli, že uzatvárajú tento

Dodatok č. DBK/18/06/0198 k Zmluve o poskytovaní služieb č. VK/09/09/354 zo dňa 24.09.2009

(ďalej len „Dodatok")
za nasledovných podmienok:
Článok 2
Predmet dodatku

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmenách a doplnkoch Zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa
24.09.2009 (ďalej len „Zmluva"):
Článok II Zmluvy (Predmet zmluvy) sa v odsekoch 1, 2, 3, 4 mení v nasledovnom rozsahu:

,,1. Predmetom zmluvy je:
1.1 poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice pre objednávateľa za podmienok uvedených v tejto zmluve;

1.2 poskytovanie služieb Bezkriedy Plus

2. Pod pojmom zabezpečenie predmetu zmluvy sa pre účely tejto zmluvy rozumie zo strany
poskytovateľa

zabezpečenie

internetového

systému

slúžiaceho

na

ukladanie,

uchovávanie,

vyhľadávanie, výber, zdieľanie a výmenu učebných materiálov, prípadne iných elektronických materiálov

potrebných pri učebnom procese pre používateľov služby a poskytovanie služieb Bezkriedy Plus

4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby Virtuálnej knižnice a Bezkriedy Plus vo vlastnom mene a
na vlastnú zodpovednosť.

V Článku V Zmluvy (Cena a platobné podmienky) sa dopfňa nový odsek 3 a 4 s nasledovným
znením:

"3. Objednávateľ sa, okrem odmeny za používanie služieb Virtuálnej knižnice , zaväzuje uhradiť
Poskytovateľovi odmenu za používanie služieb Bezkriedy Plus podľa Cenníka, ktorý tvorí prílohu k tejto

zmluve.

4. Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ je oprávnený jednostranne upraviť výšku odmeny za
za používanie služieb Bezkriedy Plus v Cenníku. Poskytovateľ je povinný o zmene Cenníka informovať
Objednávateľa, a to zverejnením aktuálneho Cenníka na stránke www.zborovna.sk. V prípade, ak

Objednávateľ nebude súhlasiť so zmenou Cenníka, má právo od tohto Dodatku odstúpiť."

V Článku V sa pôvodné odseky 3 až 10 Článku IV Zmluvy v dôsledku doplnenia nových odsekov 3
a 4 prečíslujú na odseky 5 až 12.
Prečíslovaný odsek 5 článku V sa mení nasledovne:

�.

„5. Objednávatfz
'1u podľa ods. 2 a 3 tohto článku zmluvy na základe faktúry vystavenej
�
poskytovateľo�a
�m spôsobom:
5.1 odmena za po��Rlah,fvirtuálnej knižnice v zmysle ods. 2 tohto článku zmluvy je fakturovaná za

kalendárny mesiac, v ktorom boli služby Virtuálnej knižnice objednávateľovi riadne poskytnuté.

5.2 odmena za používanie služieb Bezkriedy Plus v zmysle ods. 3 tohto článku zmluvy je fakturovaná raz

ročne."

Článok 3
Záverečné ustanovenia

3.1 Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom
podpisu zmluvnými stranami. V prípade, ak je tento dodatok v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) povinne zverejňovaným dodatkom, účinnosť nadobúda v súlade s ust. § 41a ods. 1 zákona č.
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné bez

zmeny.
3.3 Tento dodatok môže ktorákoľvek zo zmluvných strán vypovedať bez uvedenia dôvodu, pričom
výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. V prípade, ak ktorákoľvek zo strán pristúpi k
výpovedi tohto dodatku, na platnosť a účinnosť zmluvy v pôvodnom znení táto skutočnosť, nemá vplyv.
3.4 Tento dodatok k Zmluve je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, z ktorých každý má hodnotu originálu. Po
podpísaní dodatku obdrží každá zo zmluvných strán po jednom vyhotovení.
3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že na právne úkony sú plne právne spôsobilé a že obsah dodatku sa
zhoduje so súhlasnými, slobodnými a vážnymi prejavmi ich skutočnej vôle, že dodatok neuzavreli v tiesni
alebo za nápadne nevýhodných podmienok.
V Košiciach, dňa 26.6.2018

V Senica, dňa

····
KOMENSKY s.r.o.

Ing. Slavomír Rybár, konateľ
Poskytovateľ
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Objednávateľ

Ing. Svetlana Chábelová
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Cenník za poskytovanie služieb Bezkriedy Plus

Cenník je platný od 1.7.2018

Odmena za poskytovanie služieb Bezkriedy Plus:
Ročná odmena za fakturačné obdobie (1 rok)

18€
Ceny sú uvedené s DPH

Účinné znenie cenníka je uverejnené poskytovateľom vždy na www.zborovna.sk.

