ZMLUVA ZS 80555
o dodávaní tlačených a elektronických periodík
uzatvorená medzi:

EBSCO G.m.b.H.
so sídlom: Ignaz-Köck-Strasse 9, A-1210 Viedeň, Rakúska Republika
IČO: 14893203
IČ DPH: ATU 14893203, SK 4020227211
Bankové spojenie : Deutsche Bank Wien, IBAN:
Swift code:
zapísaná u Obchodného súdu Viedeň (Handelsgericht Wien) pod č. FN 129384 x
konajúca prostrednícvom:

Friedrich Payer, obchodný vedúci

(Ďalej len "predávajúci")
a
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
so sídlom: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
IČO: 151882
IČ DPH: 2020798395
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
IBAN:
konajúca prostredníctvom: prof. RNDr. Ján Turňa, CSc., generálny riaditeľ

(ďalej len „kupujúci“)

Článok I
Predmet a miesto plnenia
1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, noviny, časopisy a iné
periodické nosiče informácií vydávané v zahraničí, poskytovať' bibliograficko-informačný
servis pre oblasť' periodík, tj. predovšetkým včasné oznamovanie zmien periodicity, názvov,
zlučovania, rozlučovania či zániku časopisov. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je
zoznam časopisov a iných periodických nosičov informácií požadovaných kupujúcim (príloha
zmluvy).
2. Zmluva sa uzatvára na obdobie od 1. Januára 2015 do 31. Decembra 2015.
3. Predávajúci sa zaväzuje dodávať objednané periodiká na adresu kupujúceho Centrum
vedecko-technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
Článok II
Lehoty plnenia
1. Všetky zásielky budú adresované na základe inštrukcií poskytnutých kupujúcim. Kupujúci
požiadal o nasledujúcu zásielkovú metódu: priame doručenie. Časopisy, magazíny, noviny
atď. budú doručované priamo vydavateľom.
2. Maximálna prijateľná lehota na dodanie výtlačku je 60 dní. Táto lehota sa počíta od prvého
dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bol výtlačok odovzdaný vydavateľom do
distribúcie.
3. V prípade omeškania predávajúceho v lehote podľa článku II, odsek 2, je kupujúci oprávnený
požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 EUR za každý deň omeškania za každý
nedodaný časopis.

Článok III
Cena
1. Ceny ročného predplatného jednotlivých periodík pre rok 2015 sú uvedené v priílohe
zmluvy.
2. Cena za jednotlivé periodiká zahŕňa všetky náklady spojené s ich dodaním do sídla
kupujúceho.
3. Ceny uvedené v dodatku zmluvy nie je predávajúci oprávnený meniť.
4. V prípade nedodania predplateného počtu výtlačkov, alebo v prípade dodania chybných
výtlačkov, ktorých dodania už nemožno napraviť, je predávajúci povinný znížiť predplatné o
hodnotu nedodaných alebo chybných výtlačkov, a to formou opravného daňového dokladu.
V ostatných prípadoch sa postupuje podľa článku II, odsek 2. a 3.

5. O prípadoch uvedených v článku III, ods. 4. bude kupujúci predávajúceho informovať v
pracovných dňoch od 09.00 do 17.00 hod telefonicky prostredníctvom kontaktnej osoby na
tel +421 253 410 213 s následným písomným potvrdením e-mailom na adresu
ezon@ebsco.com alebo info.cr@ebsco.com

Článok IV
Platobné podmienky
1. Cena plnenia bude uhradená ročne vopred v EUR na základe daňového dokladu, ktorý je
predávajúci oprávnený vystaviť po podpise zmluvy oboma zmluvnými stranami. Daňový
doklad na celú sumu uvedenú v prílohe bude kupujúcemu doručený do 15 dní po podpise
zmluvy. Dňom vzniku daňovej povinnosti je deň zaplatenia predplatného kupujúcim.
2. V prípade zníženia predplatného z dôvodu nedodaných alebo chybných výtlačkov je
predávajúci povinný vystaviť opravný daňový doklad do 15 dní odo dňa vzniku nároku
kupujúceho na zníženie predplatného.
3. Daňový doklad a opravné daňové doklady budú vedľa náležitostí ustanovených zákonom o
DPH a § 13a Obchodného zákonníka obsahovať aj evidenčné číslo zmluvy predávajúceho.
4. V prípade, že v daňovom doklade bude chýbať niektorá z týchto náležitostí, alebo bude
obsahovať nesprávne údaje, je kupujúci oprávnený ho vrátiť predávajúcemu. Nová lehota
splatnosti začína plynúť dňom vystavenia bezchybného daňového dokladu kupujúcemu
predávajúcim.
5. Daňový doklad a opravné daňové doklady bude predávajúci zasielať na adresu:
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Lamačská cesta 8/A
811 04 Bratislava

6. Splatnosť daňového dokladu a opravných daňových dokladov je 30 dní. Povinnosť zaplatiť je
splnená odpísaním príslušnej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu predávajúceho.

Článok V
Elektronické verzie tlačených periodík
1. Predávajúci zabezpečí u príslušného vydavateľa aktiváciu elektronických verzií periodík,
ktoré sú vydavateľom poskytované zadarmo ako súčasť predplatného tlačeného periodika.
2. Spoplatňovanie elektronickej verzie bude predávajúci zabezpečovať iba u titulov, u ktorých
je to výslovne uvedené v prílohe zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3. V prípade, že spoplatnený prístup k elektronickej verzii nebude funkčný z dôvodov, ktoré
preukázateľne vznikli vinou na strane predávajúceho, zníži predávajúci cenu predplatného
týchto nefunkčných elektronických verzií nasledovne: za každý začatý deň, kedy nebol
kupujúcemu prístup do spoplatnených elektronických verzií umožnený, bude z celkovej ceny
predplatného týchto elektronických verzií odpočítaná pomerná časť, zodpovedajúca násobku
priemernej ceny predplatného za jeden predplatný deň (ďalej len Pokuta za obmedzenie
prístupu). Pre tento prípad sa súčasne dojednáva lehota pre odklad následkov z omeškania
(ďalej len lehota Respiro) a to v dĺžke 3 dní od okamihu oznámenia nefunkčnosti kupujúcim
predávajúcemu. Zníženie ceny bude vykonané po vzájomnom odsúhlasení formou
opravného daňového dokladu.
4. Ustanovenia, uvedené v odseku 3 článku V. nebudú aplikované na prípady, kedy k
nefunkčnosti alebo obmedzeniu prístupu k elektronickému časopisu dôjde z jedného z
nasledujúcich dôvodov:
- Problémy s pripojením na internet na strane kupujúceho
- Plánovaná údržba webových stránok na strane vydavateľa časopisu
- Zmena IP adries kupujúceho, o ktorej nebol predávajúci vopred oboznámený
5. Kupujúci je povinný oznámiť kontaktným osobám predávajúceho nefunkčnosť elektronických
verzií okamžite po jej zistení. Lehota Respiro a následná prípadná lehota na výpočet pokuty
za obmedzenie prístupu sa počíta od okamihu doručenia takejto informácie predávajúcemu.
6. Nefunkčnosť elektronického časopisu bude predávajúcemu oznamovaná v pracovných
dňoch od 09.00 do 17.00 hod. telefonicky prostredníctvom kontaktnej osoby odberateľa na
tel +421 253 410 213 s následným písomným potvrdením e-mailom na adresu
ezon@ebsco.com a info.cr@EBSCO.com
7. Predávajúci je povinný vyvinúť maximálne úsilie o znovuobnovenie prístupu k nefunkčným
elektronickým verziám a zaväzuje sa informovať o priebehu a stave reklamácie kupujúceho.

Článok VI
Odstúpenie
1. V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán poruší svoje podstatné zmluvné povinnosti, je
druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť. Za porušenie podstatných zmluvných
povinností sa považuje:
a) zo strany predávajúceho:
• nedodržanie včasných a kompletných dodávok periodík,
• nedodržanie lehôt určených na vybavovanie reklamácií,
• nezabezpečenie aktivácie elektronickej verzie periodika bez riadneho zdôvodnenia,
b) zo strany kupujúceho:
• omeškanie v úhrade faktúry na úhradu predplatného dlhšie ako 15 dní.

2. Obe strany sa zaväzujú, že pri skončení platnosti zmluvy odstúpením, vysporiadajú do 30 dní
svoje vzájomné záväzky a pohľadávky.

Článok VII
Kontaktné osoby
1. Kontaktnými osobami zmluvných strán sú:
a) za kupujúceho: Mgr. Eva Chmelková, email: eva.chmelkova@cvtisr.sk ,
tel: +421269253 121
b) za predávajúceho: Eva Zon, tel: +421 2 53 410 213, e-mail: ezon@ebsco.com;
Tomáš Bačík, tel: +420 234 700 640, e-mail: tbacik@ebsco.com

2. V prípade zmeny v osobe uvedenej v odseku 1 tohto článku alebo kontaktných údajov
niektorých z kontaktných osôb zmluvných strán, je zmena účinná dňom doručenia
písomného oznámenia zmeny do sídla druhej zmluvnej strany. Rešpektované z dôvodov
operatívnosti bude pred doručením písomného oznámenia aj oznámenia tejto zmeny
telefonicky, alebo emailom na kontakty uvedené v Čl.VII. ods.1.

Článok VIII
Záverečné dojednania
1. Zmluva sa uzatvára na obdobie od 1. Januára 2015 do 31. Decembra 2015.
2. Zmluvu je možné vypovedať' v období od 01. januára do 01. septembra bežného roka pre
rok nasledujúci. Výpovedná lehota beží od 1 dňa nasledujúceho mesiaca po dátume
obdržania výpovede do 31.12 bežného roku.
3. Ak dôjde k vypovedaniu zmluvy, predávajúci je povinný pokračovať v dodávkach už
predplatených časopisov až do ich ukončenia, ak sa s kupujúcim nedohodne inak.
4. Vo výpovednej lehote sa zmluvné strany dohodnú o vzájomnom vyrovnaní záväzkov.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
v nasledujúci deň po zverejnení zmluvy v Centrálnom registri zmlúv.
6. Predávajúci súhlasí s kompletným zverejnením obsahu zmluvy na Centrálnom registri zmlúv.

7. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a právne vzťahy ňou založené sa riadi podľa
zákona č 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov.
8. Zmluva môže byť menená a doplňovaná iba formou písomných chronologicky číslovaných
dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ak nie je v zmluve
stanovené inak.
9. Žiadna strana sa nezaväzuje zodpovednosťou druhej zmluvnej strane za straty alebo škody
vzniknuté v dôsledku oneskorenia alebo neplnenia všetkých, alebo niektorých častí tejto
dohody, ak je omeškanie alebo neplnenie spôsobené úplne alebo čiastočne udalosťami,
ktoré nie je možné ovplyvniť a ku ktorým nebude žiadna zo zúčastnených strán pristupovať s
nedbalosťou. Medzi takéto udalosti patria najmä zásahy vyššej moci (napr. štrajky, výluky,
nepokoje, vojny, zemetrasenia, požiare a explózie), dotýkajúcich sa väzby medzi zmluvnými
stranami, napr. dopravne cesty a pod.
10. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží dva a predávajúci jeden
rovnopis zmluvy.

Príloha zmluvy:
Špecifikácia periodík a cenová ponuka pre rok 2014

Vo Viedni dňa: ................. 2014

V Bratislave dňa: .................. 2014

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

...................................
Friedrich Payer
obchodný vedúci

.................................................. ........
prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
generálny riaditeľ

Príloha zmluvy – zoznam zdrojov

Titul
JoVE – Biology
Science Education

Formát
online
online

Cena EUR bez
DPH
5324.00
5350.00

