
Zmluva o dielo č. 9501505

Uzavretá v zmysle § 536 a nasl.. Obchodného zákoníka (zákona č.513/1991 Zb.v znenizmien
a doplnkov)

článot t
Zmluvné strany

Zhotovitel': §AFIET - Združenie používatelbv
§lovenskej akademickej dátovej siete
Vazovova č. 5, 8l2 43 Bratislava

Štatutárny zástupca: prof.Ing. Pavol Horváth, CSc.
Bankové spojenie: VUB Bratislava- Dunajslcí
Císlo úětu: 133430-01210200

\._. tČo: 17055270
DIC: 2020796899

ZdraŽenieje registrované na MV §& č. spisu: W§/1_900/90_3899

Objednávateť: §OU spoločného stravovania
Sídlo organizácie: Pekná Vyhliadka 26,062 01 Horný §mokovec
Statutárny zástupca: Rl[Dr. Peter §lančo
Bankové spojenie: DEXIA BANKA Slovensko
Císlo účfu: 8523056114/5600
IČo: 893552
DIČ: 2l21357gg8

Článok 2
Predmet zmluvy

2.1 Zabezpeěenie prístupu s úplnou IP konektivitou objednávatel'a do dátovej siete SANET
realizované uzlom esÚ SRV Tatranská Lomnica.

2.2 Poskytovanie služieb dátovej siete SANET. Aktuálny zoznam služieb poskytovaných v sieti
SANET jednotlivými uzlaml je prístupný na adrese wr.vll,.sanet.sk.

čtánok 3
Termíny plnenia zmluvy

3,1 Zaěiatok plnenia zmluvy: 1. september 2005.

3,2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

3.3 Spósob ukoněenia úěinnosti zmluvy:
a) písomnou dohodou zmluvných strán.
b) písomnou qýpovedbu ajbezuvedenia dóvodu, pričom qýpovedná lehota je dvojmesačná a

zaěína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená.

3.4 Služby podl'a ěl.?tejto zmluvy budú poslqrtované len po dobu úěinnosti zmluvy.



].5 Fakturovaným obdobím pre účely tejto zmlur 1 je kalendárny štvťrok,

Článok 4
cena za dielo

4.1Cenazaslužby,tejtozmluvybolastanovenár,zmysleuzneseniaPredstavenstva
ZdruženiaSANET é, 7 l 04 nasledovne :

;- Čd"rký príspevok ě|1waZjruženia - 1 000,-Sk ročne

b)PripojenieSoUspoločnéhost'auouania,PeknáVyhliadka26,06201Horný
SmokovecrádiovýmSpoJomSoŠírkoupásma4Mb/sek-celkovácena
pripojenia s-óoo,_ Sk másačn ". 

i ,":rá ,rrmy ,rhrudí INF.VEK z účelovej

dotácie na základe aktuálneho JoJ",tu k rámcovej zmluve ó, 04412001 medzi

Mš SR a Zďružením SANET 4 000,_ Sk mesačne a SoU spoloěného

stravovania, PeknáVyhliadka 26,06201 liorný Smokovec 1 000,_ Sk mesačne,

Celých 1 000 Sk zosíávauzl'u,

4.2Zhotovitefbudenazák|adeods.4.1fakturovaťkvartálnecenu3000,-Sk.

4.3 objedn ávatel prehlasuje, že na úhradu stanovenej ceny má zabezpečené finančné

prostriedky,

4,4 Stanovená cena móže byť upravená, ak sa zmenia podmienky a kvalita PoskYtovaných

služieb na zák\ade vzáj omnej dohody,

4.5

4,6

Faktúrysúsplatnénal4.deňpoichdoručení.VprípadeomeŠkaniaúhradyfaktúrymá
zhotoviteť právo uplatniť poplatok 

" 
o*.sr.urriu uo uýsÉ" 0,050Á z d|Žnej SumY Za kaŽdý deň

omeškania.

zhotoviteť má právo pozastaviť poskytovanie. služieb,, ktoré sú uvedené v predmete

zmluvy, ak objednňe'f mešká , ptutuáu-u uvedené služby sú poskltované dlhšie ako dva

mesiace bez úhrady, opátovné sprístuf,i.ni. ,r"i,^"b je'podmienóné zap|aíením 
1]1T1

sumy. pozastaveni; órký"uurriu s1.,zi"b nie je dóvodom pre úpravu ceny stanovene, v

bode 4,1

4.4 SANET nie je platiteťom DPH,

čHnot 5
Osobitné ujednania

5.1objednávateťsazav.áztile,že-akopoužívateťpočítačovejsieteSANETsastane
ělenom Zdrtůertiapoužívateťo" siořnfu ar<aaemi9r<ej dátólej 

" ;iete. 
najneskór ku dňu

podpísania t jt" ;riŇry. Zárove!'"^ rirúw unraairráený Členský príspevok na ziklade

faktury vystavenej a9aa3t9r^o; 
.- 

uý§ť, elenskáho 
, 
pfispevku __stanovuje 

Valné

zluomaždenie dodávateťa (čl. to, iar. i]š"rú, zaruzenia šeNpD. V čase podpísania

zmluvy je výšká ltenskeho prirp.ut,u',ianove"á na 1,000,_ Sk za jeden kalendárny rok,

5.2 objedn ávate. sazavázqe, že ptipoužívaní služieb ostatných sietí dostuPných Prostredníc-

fuom Združenia SANET bude aoarzi"uut platné zásady pre ich používanie,



5.3 OtiŇÚqmť se zarázuje, Že bude dodržiavať ,,Všeobecné pravidlá používania siete§A}ET 1fu,rt*--sanet.slďaup.shtm), ktoré fuoria prílohu č. 1iejto 
"áluuy. 

V prípadeiŮzůffipmušenia mu bude pripojenie zrušené Ókamžite beziabrady.

§* rÉtrťm d_.:*:ll Pre objednávateta vo veciach prevádzky pripojenia je uzol siete§ANET na AsU SAV v Tatranskej Lomnici, tel. číslo ošztq+an:6o. Ý p.ipuae nahláseniaffikČnosti konektivity mimo dennej pracovnej doby vpracovných dňoch, od 7.15 do
t5-45 je potrebné zaslať správu na fax, číslo 05214467656.

Článok 6
záverečné ustanovenia

Zmluva móŽe bY' zmenená alebo doplňovaná len na základ,e vzájomnej dohody zmluvných
strán, a to formou dodatku.
Zmluvné stranY sa dohodli, Že vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa budú riadit,podl,a
obchodného zákonníka,
Zmluva sa stáva Právoplatnou a účinnou dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
VYhotovuje sa v 4 exemplároch, z ktorých kažďý má platnost' origináiu. Každá zo
zmluvných strán po podpísaní zmluvy obdržípo 2 vyhotovenia tejto zmluřy.

6.1

6,2

6.3
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