
Servisná zmluva na produkt Microsoft Office 365 Al 
uzavretá podla § 269 ods. 2 zák. č . 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení 

Č lánok l 

Zmluvné strany 

obchodné meno / názov: 	 Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1 mája 2, Tren č ín 

sídlo: 	 1 mája 2, 91135 Tren č ín 

zapísaná v obchodnom registri: 

Čo: 	 00160458 

Dl Č : 	 2021309719 

č íslo ú č tu (IBAN) 	 SK60 8180 0000 0070 0050 5297 

v mene ktorej koná: 	 RNDr. Pavol Ková č, riaditelškoly 

kontaktná osoba spolo čnosti: 	 lng. Mária Tinková 

kontakt: 	 +421 918 484 241 

(dale len Objednávatel) 

obchodné meno / názov: 	 365 services s.r.o. 

sídlo: 	 Vlárska 76, 83101 Bratislava - Nové Mesto 

zap ĺsaná v obchodnom registri: 	 Okresný súd Bratislava i, oddiel: Sro, vližka č . 52029/B 

i Čo: 	 44056877 

Dl Č : 	 2022600778 

č ísio ú č tu(IBAN) 	 SK38 1100 0000 0029 4901 6518 

v mene ktorej koná: 	 ing. Marek Hurban, konatel 

kontaktná osoba spoio čnosti: 	 ing. Marek Hurban 
kontakt: 	 +421 905 383 084 

(dalej ien ,,Dodávatel) 

Č lánok 11 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Dodávateia poskytnú ť  Objednávateiovi siužbi za ú čelom 
zabezpečenia servisnej podpory nástroja informa čných technoiágií - Microsoft Office 365 A1 (daiej len 

,,O 365), ktorý siúži na zlepšenie spolupráce aktívnych užívateiov O 365 a na zvýšenie produktávity práce 
medzi užívatelmi O 365. Sú časťou dodávanej servisnej podpory O 365 (dalej ien Siužby 365) je 

poskytnutie odozvy zo strany Dodávatela na jednotlivé požiadavky Objednávateia na O 365 aiebo 

poprípade problémy Objednávateia s O 365, ktoré mžu vzniknú ť, a to nasledovne: 

• 	potvrienie o zaregistrovaní požiadavky do 1 pracovného d ň a, 

• 	vyriešenie požiadavky aiebo problému do 5 pracovných dní, pri čom v prípade ak si riešenie 

požiadavky alebo probiému vyžaduje dihšie časové obdobie, bude Dodávatei o tom 
Objednávateia informova ť . 

2. Nahlasovanie problémov aiebo požáadavku na konzuitácie bude možné ien vybranými oprávnenými 

osobami Objednávateia, ktoré dopredu Objednávatel oznámi Dodávatelovi (max. 5 oprávnených osb) 

nasiedujúcimi spsobmi: 

• 	e-mailom na adrese: podpora365services.sk  



• 	telefonicky 

• 	Office 365 formulárom 

3. Sú časťou dodávanej Služby 365 je široká škála dalších služieb a benefitov ur čených pre Objednávatela: 

• 	konzi.ltácie poskytované Dodávate ľom Objednávate ľovi telefonicky, emailom alebo 

prostredníctvom MS Teams týkajúcich sa: 

- vytvorenia stránok, 

- nastavenia oprávnení, 

- informovania sa o licencovaní MS Produktov, 

- možnosti získania MS Office balíkov, 

- iné podla dohody zmluvných strán, 

• 	zabezpe čenie komunikácie s Microsoft v prípade výpadkov služieb, 

• 	pravidelná údržba prostredia Office 365: 

reagovanie na aktuáiny stav na trhu, 

- 	nastavovanie bezpe čnostných politík, 

- 	iné podla dohody zmluvných strán, 

• 	správa užívatelských ú č tov: 

- 	mazanie, 

- 	pridávanie, 

- 	reset hesla, 

- 	obnova ú č tu, 

• 	zasielanie pravidelných štatistík o používaní služieb Objednávatelom, 

• 	kvartálne informovanie o novinkách a nových službách v rámci Office 365. 

4. Dodávatel v rámci Služby 365 dlej Objednávatelovi poskytuje školenia 3 x ro čne na všetky produkt 

Microsoft Office formou webináru v rozsahu 1 hod, 

Č lánok 111 

Odmena za Službu 365 

1. Odmena za poskytovanie Služby 365 bola po dohode zmluvných strán a podla po č tu užívatelov 

stanovená paušálne vo výške 115 Euro mesa čne (dalej len ,,Odmena) 

2. V prípade, že bude potrebné rozsah prác poskytovanej Služby 365 rozšíri ť, bude to riešené formou 

písomnej objednávky Objednávatela, akceptovanej Dodávatelorr na požadovaný po čet pracovných 

hodín. Odmena za takto poskytnuté služby je stanovená dohodou zmluvných strán na 90,- Euro na 

hodinu. 

3. V prípade ak sa Dodávatel stane platitelom DPH k odmene bude pripo č ítaná da ň  z pridanej hodnoty 

v zmysle platných právnych predpisov. 

Č lánok IV 

Doba a miesto pinenia 

1. Dodávatel sa zaväzuje poskytova ť  Službu 365 po celu dobu trvania platnosti a ú č innosti tejto zmluvy. 

2. Ak nebude dohodnuté inak, je miestom pinenia sídlo Dodávatela. Miestom pinenia mážu byť  aj 

priestory Objednávatela, v závislosti na povahe dodávaných služieb, teda v závislosti na tom, č i je pre 

výkon č innosti nevyhnutná návšteva priestorov Objednávatela. 
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Č lánok V 

Dodacie a platobné podmienky 

1. Odmena za poskytovanie Služby 365 bude hradená na základe mesa čných faktúr - da ň ových dokladov 

so spiatnos ťou 14 dní od dátumu ich doru čenia Objednávate ľovi, pri čom splatnosťou sa rozumie 

odpísanie dlžnej č iastky z ú č tu Objednávate ľa. Doru čenie bude ú č inné mimo iného e-mailom, alebo 

poštovným doru čovatelom. 

2. Dodávatelje oprávnený vystavi ť  faktúru najskár po tre ťom dni kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci za ktorý sa Odmena fakturuje. 

Č lánok Vl 

Sankcie a ukon čenie zmluvy 

1. Objednávatel je oprávnený odstúpi ť  od tejto zmluvy v prípade, že dájde k podstatnému porušeniu 

zmluvných dojednaní, za ktoré sa pre ú čely tejto zmluvy považuje omeškanie s poskytovaním Služieb 

365 Dodávatelom po dobu dlhšiu než 60 dní a to potom, čo bol Dodávatel na omeškanie písomne 

upozornení Objednávatelom. 

2. Dodávatel je oprávnený odstúpi ť  od tejto zmluvy, ak Objednávatel mešká s úhradou faktúr po dobu 

dlhšiu než 60 dní. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od tejto zmluvy vyrovnajú vzájomné pohladávky do 

14 dní od d ňa doru čenia písomného vyrozumenia o odstúpení od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa však 

netýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy. 

4. Zmluvuje možné ukon č i ť vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán, ktorou neoddelitelnou 

sú časťou je aj vysporiadanie vzájomných záväzkov a pohladávok. AKje táto zmluva uzatvorená na dobu 

neurč itú, je možné ju ukon č i ť  výpovedou ktoroukolvek zo zmluvných strán. Výpovedná doba je 2 

mesiace odo dna doru čenia výpcvede druhej zmluvnej strane. 

5. Náhrada škody sa riadi príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníku, ak nie je . tejto zmluve 

ustanovené inak. 

Č lánok vll 

Povinnosti zmluvných strán 

.. Povinnosti Dodávate ľa: 

poskytova ť  Službu 365 poctivo v stanovenom rozsahu a včas, 

zachováva ť  ml čanlivosť  o všetkých skuto čnostiach, s ktorými prídu pracovníci Dodávatela pri 

vykonávaní akejko ľvek č innosti u Objednávatela do styku, 

dodržiava ť  predpisy Objdnávatela pre bezpe čnosť  práce a ochranu zdravia v priestoroch 

Objednávatela. 

2. Povinnosti Objednávatela: 

vykona ť  platby v termínoch a výške ur čených v tejto zmluve, 

prijať  všetky opatrenia pre ochranu zdravia a bezpe čnosti pracovníkov Dodávatela pohybujúcich 

sa v priestoroch Objednávatela. 



o 	poskytnú ť  Dodávate ľovi potrebnú sú č innosť  pri realizácií pinenia. 

Č lánok Vlll 

Däverné informácie 

1. Za dáverné informácie sa bez oh ľadu na formu ich zachytenia považujú všetky informácie poskytnuté 

jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane, ktoré neboli poskytujúcou zmluvnou stranou 

ozna čené ako verejné. Na ú čely tejto zmluvy sa medzi tieto informácie zaradujú predovšetkým údaje 

o zmluvných stranách, ktoré majú charakter obchodného tajomstva, informácie o č innosti zmluvných 

strán, ich štruktúre a hospodárskych výsledkoch, know-how, ako aj informácie, pre nakladanie s ktorými 

je všeobecne záväznými právnymi predpismi ustanovený osobitný režim (najmä hospodárske tajomstvo, 

bankové tajomstvo a štátne tajomstvo, osobné údaje, ktoré zmluvná strana ďalej v zmysle Všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov nesracúva a pod.). Za dáverné sa považujú aj informácie o prebiehajúcich 

rokovaniach medzi zmluvnými stranami, ako aj o podmienkach ich spolupíáce založenej touto zmluvou 

(dalej spoločne aj len ,,Däverné informácie). 

2. Zmluvné strany sú povinné zachováva ť  ml čanlivos ť  o získaných Dáverných informáciách a sú povinné 

vykona ť  všetky úkony a č innosti, ktoré možno považova ť  za potrebné na spinenie tejto povinnosti. 

Povinnosť  ml čanlivosti podla predchádzajúcej vety trvá aj po ukon čen ĺ  platnosti tejto zmluvy. 

3. V prípade, ak predmetom tejto zmluvy bude spracúvanie osobných údajov, zmluvné strany uzavrú 

dohodu v zrrysle č lánku 28 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov. 

Č lánok IX 

Závere čné ustanovenia 

1. Ak nastane pri realizácii pinení Dodávatela ku vzniku diela, ktoré rnáže by ť  predmetom práv 

priemyselného alebo iného duševného vlastníctva Dodávatela, prechádza na Objednávatela v zmysle 

zák. č . 185/2015 Zb., Autorský zákon v platnom znení výhradne výkon všetkých majetkových práv k dielu 

a dokumentácii, a to bez akéhoko ľvek časového, množstevného, teritoriálneho č i vecného obmedzenia, 

a to vrátane práva prevodu týchto práv na akúko ľvek tretiu osobu v okamihu predania dotknutého 

pinenia, pri čom v rovnakom okamihu Dodávateltieto pravá stráca. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že sa právne vz ťahy medzi nimi, vyplývajúce z tejto zmluvy, riadia zákonom 

513/1991 Zb., Obchodným zákonníkom v platnom znení. 

3. Písomnou formou sa pre ú čely tejto zmluvy myslí taktiež komunikácia cez e-mail, vrátane e-mailu bez 

autorizovaného podpisu odosielatela. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa pri napl ňovaní tejto zmluvy budú riadi ť  zásadami podnikatelskej 

slušnosti a korektnosti, taktiež i k tomu, že prípadné spory budú rieši ť  prednostne cestou kompromisu. 

Pokial nedájde k vyriešeniu sporu dohodou, rozhodne o spore príslušný súd. 

S. Ak v priebehu zmluvného vz ťahu dájde k zániku niektorej zo zmluvných strán, poprípade k premene 

tejto strany v iný právny subjekt, prechádzajú práva a povinnosti vychádzajúce z tejto zmluvy na takto 

novo vzniknutý právny subjekt. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva je výrazom ich vážnej a slobodnej vále, taktiež aj to, že ju 
neuzavreli pod tlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok. 

7. Táto zmluva nadobúda platnos ť  a ú č innosť  dnom podpisu oboch zmluvných strán. Uzatvára sa na dobu 

neurč itú. 
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8. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných  strán dostane po jednom 
rov n o p i s e. 

V Bratislave dna 
4q 

V Tren č íne d ň a 	........ 

• 	,,.. : 	:;; 

-3- 	-a  

ingč i H urban 
	

RNDr. Pavol Ková č  
konate ľ 
	

Riaditel škoiy 

365 services s.r.o. 	 Gymnázium Ľudovíta Štúra, 1 mája 2, Tren č ín 

(Dodávatel) 
	

(Objednávatel 
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