Zmluva o službách
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Zmluva“)
Objednávateľ:
obchodné meno: Centrum vedecko-technických informácií SR
sídlo: Lamačská 8/A, 812 23 Bratislava
právna forma: príspevková organizácia Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR
zástupcovia oprávnení na
podpis tejto Zmluvy: Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
IČO: 151882
DIČ: 2020798395
IČ DPH: SK2020798395
bankové spojenie: Štátna pokladnica
Poskytovateľ:
obchodné meno: ATOS IT Solutions and Services, s.r.o.
sídlo: Dúbravská cesta 4, 841 02 Bratislava
zapísaný v registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 66638/B
zástupca oprávnený na Ing. Emil Fitoš, konateľ
podpis tejto Zmluvy:
IČO: 45 650 276
DIČ: 2023110661
IČ DPH: SK2023110661
bankové spojenie:

Čl.1
Predmet Zmluvy
1.1.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že Objednávateľovi poskytne tieto Služby:
Mimoriadna revízia zariadení DC VaV v lokalitách Žilina a DC RŠ Bratislava
Predmetom poskytovaných služieb je podrobná inšpekcia zariadení dátového centra pre
výskum a vývoj z dôvodu rozsiahleho náhleho prerušenia prevádzky v dôsledku
mimoriadnej enviromentálnej udalosti. Výstupom revízie bude zoznam zariadení dátového
centra, ktoré mohol spomínaný výpadok viditeľne alebo nevideteľne poškodiť. Tieto
zariadenia sa otestujú a nakonfigurujú na požadované parametre tak, aby zabezpečili
bezporuchový a bezpečný chod dátového centra. Výsledky testov budú zaznamenané vo
výstupných protokoloch.

1.2.

Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať dohodnutú súčinnosť a zaplatiť Poskytovateľovi za
poskynut Služby dohodnutú cenu.
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Čl.2
Spôsob poskytovania Služieb
2.1.

Projektovým manažérom Objednávateľa bude: Ing. Jana Kováčová
Projektový manažér Objednávateľa bude oprávnený na to, aby v mene Objednávateľa
najmä:
2.1.1. dohodoval podmienky realizácie služieb
2.1.2. zabezpečoval poskytovanie súčinnosti Objednávateľa,
2.1.3. podpisoval protokoly o vykonaní poskytnutých služieb za stranu Objednávateľa

2.2.

Projektovým manažérom Poskytovateľa bude: Ing. Martin Gavurnik
Projektový manažér Poskytovateľa bude oprávnený na to, aby v mene Poskytovateľa
najmä:
2.2.1. dohodoval podmienky realizácie služieb
2.2.2. podpisoval protokoly o vykonaní poskytnutých služieb za stranu Poskytovateľa

2.3.

Poskytovateľ nebude v omeškaní, ak záväzok na plnenia/činnosti vzniknutý podľa tejto
Zmluvy alebo na jej základe nemohol riadne a včas splniť pre okolnosti, ktoré po uzavretí
tejto Zmluvy vznikli v dôsledku ním nepredvídateľných a neodvrátiteľných skutočností
mimoriadnej povahy (vyššia moc) - lehoty pre plnenia/činnosti Poskytovateľa sa predlžia
o dobu trvania takýchto okolností.

2.4.

Zmluvné strany môžu zmeniť nimi určeného projektového manažéra. Zmena je voči
druhej Zmluvnej strane účinná odo dňa jej písomného oznámenia.
Čl.3
Súčinnosť Objednávateľa

3.1.

Objednávateľ sa zaväzuje, že pre riadne plnenie záväzkov Poskytovateľa z tejto Zmluvy
poskytne tomuto bezodplatne potrebnú súčinnosť, a to najmä tým, že:
3.1.1. umožní Poskytovateľovi prístup do miesta poskytovania Služieb,
3.1.2. zabezpečí riadnu činnosť projektového manažéra Objednávateľa,

3.2.

Poskytovateľ nebude v omeškaní, ak jeho záväzok na plnenia/činnosti vzniknutý podľa
tejto Zmluvy alebo na jej základe nemohol byť riadne a včas splnený pre to, že
Objednávateľ mu, z akéhokoľvek dôvodu, riadne a včas neposkytol súčinnosť povinnú
podľa tejto Zmluvy.
Čl.4
Odovzdanie

4.1.

Realizované služby bude Poskytovateľ odovzdávať Objednávateľovi na základe
vypracovaných výstupov z mimoriadnej revízie zariadení DC VaV v lokalitách Žilina a DC
RŠ Bratislava

4.2.

V prípade, že Objednávateľ bez oprávneného dôvodu v rozpore s touto Zmluvou
nepodpíše odovzdávací dokument vyhotovený podľa tejto Zmluvy, považuje sa takýto
odovzdávací dokument za podpísaný a odovzdávané plnenie za Objednávateľom
akceptované dňom jeho riadneho predloženia na podpis Objednávateľovi.
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Čl.5
Cena a platobné podmienky
5.1.

Objednávateľ sa zaväzuje, že za Služby podľa bodu 2.1, bude Poskytovateľovi zaplatí
Zmluvnú cenu v dohodnutej výške a to:
cena 18 600,- € bez DPH
22 320,- € s DPH

5.2.

V prípade omeškania Objednávateľa s dohodnutou platbou alebo iným plnením, je
Poskytovateľ oprávnený odložiť splnenie vlastných záväzkov až do uskutočnenia
omeškaných platieb alebo plnení.
Čl.6
Zodpovednosť za škody

6.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že zodpovednosť Poskytovateľa za škodu spôsobenú
Objednávateľovi pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy alebo inak v súvislosti s touto Zmluvou
bude daná iba v prípade Poskytovateľom zavinenej priamej škody, pričom Poskytovateľ
nebude povinný nahradiť ušlý zisk a ani škody vzniknuté ako náklady na obnovu
poškodených alebo stratených dát a celková výška náhrad škôd, ktorú si Objednávateľ
bude môcť nárokovať a ktorú Poskytovateľ bude musieť nahradiť za celú dobu trvania
tejto Zmluvy môže byť najviac 50 % z uvedenej v bode 5.1 a to aj v prípade spôsobenia
viacerých škôd, bez ohľadu na ich počet. Objednávateľ uznáva, že v čase vzniku
záväzkového vzťahu z tejto Zmluvy nemôže Poskytovateľ ako možný dôsledok porušenia
jeho povinností pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy alebo inak v súvislosti s touto Zmluvou
predvídať škody celkovo vyššie ako je uvedené v predchádzajúcej vete.
Čl.7
Platnosť a ukončenie Zmluvy

7.1.

Táto Zmluva sa dojednáva na dobu určitú a to 30 dní od naadobudnutia účinnosti zmluvy.

7.2.

Odstúpenie od Zmluvy je možné len v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou
Zmluvnou stranou, ak takéto porušenie nebude napravené ani v dodatočnej lehote dĺžke
najmenej 14 dní.

7.3.

Pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto článku Zmluvné strany nebudú povinné vrátiť plnenia
poskytnuté im pred odstúpením od Zmluvy druhou Zmluvnou stranou a nebudú
oprávnené žiadať vrátenie plnení poskytnutých pred odstúpením od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane.
Čl.8
Osobitné dojednania

8.1.

Pohľadávky vzniknuté pri plnení tejto Zmluvy alebo akokoľvek inak v súvislosti s touto
Zmluvou možno započítať len písomnou dohodou Zmluvných strán.

8.2.

Záväzky a práva ako právo na ochranu dôverných informácií ako aj iné práva a záväzky
vyplývajúce z tejto Zmluvy, ktoré svojou povahou majú trvať aj po skončení tejto Zmluvy,
trvajú aj po jej skončení.
Čl.9
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Záverečné ustanovenia
9.1.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1

Podrobnejšie určenie poskytovaných Služieb,

9.2.

Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.

9.3.

S výnimkami uvedenými v tejto Zmluve je túto Zmluvu možné meniť a dopĺňať len formou
písomných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými stranami.

9.4.

Táto Zmluva sa podpisuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých každá Zmluvná strana
obdrží po 2 (dve) vyhotovenia.

9.5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpisujú.

V Bratislave dňa:

V Bratislave dňa:

Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.

Ing. Emil Fitoš
konateľ ATOS IT Services and Solutions

generálny riaditeľ CVTI SR
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