
ZMLUVA O ZÁPOŽIČKE
k software SPED

Stredná priemyselná škola technická
M?•!in

Došlo: 1 4 .09, 2022 .:
I. Zmluvné strany vybavue

1.1 Zhotoviteľ: APK software s.r.o. 1 Č SIO 5n su l Podacie č
'Pavla Horova 26/ 114

841 07 Bratislava

IČO:
IČ DPH :
OR:

Zastúpený:

35816601
SK2020224789
Okresný súd Bratislava I., Oddiel Sro, Vložka č.: 24555/B

Mgr. Alexander Tomášek
1.2 Objednávateľ: Stredná priemyselná škola technická

Novomeského 5/24
036 01 Martin

IČO:
IČ DPH:
OR:

Zastúpený:

00161578

uzavreli podľa par. 536-565 Obchodného zákonníka SR túto zmiuvu o dielo.

II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je zapožičanie časovo obmedzenej licencie na používanie softvéru SPED pre
dopravné a zasielateľské spoločnosti ( ďalej len dielo) v rozsahu jednej sieťovej inštalácie bez
obmedzenia počtu klientov. Jedna sieťová inštalácia znamená, že časti diela a to najmä súbor
SPED.exe a tabuľky podadresára DATA domovského adresára SPED, je objednávateľ oprávnený
v tom istom čase umiestniť len na jedno miesto.

2.2 Táto zmluva sa uzatvára do 30.06.2023

2.3 Dielo je určené na prevádzku v prostredí Windows 7/ 8/ 10 na osobných počítačoch triedy PC
Pentium 2 GHz a viac, 2 GB RAM a viac.

III. Záväzky zhotoviteľa

3.1 Zhotoviteľ vykoná a dodá dielo najneskôr do 7 ( sedem) dní po podpísaní zmluvy.
Súčasťou dodávky nie sú žiadne inštalačné médiá.

IV. Záväzky objednávateľa

4.1 Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi všetky podklady a konzultácie, ktoré sú potrebné na
vykonanie diela.

4.2 Objednávateľ potvrdí prevzatie diela v protokole o prevzatí diela ihneď po nainštalovaní diela a
vyškolení používateľov.



4.3 Objednávateľ najneskôr v deň inštalácie poskytne zhotoviteľovi vzdialený prístup pre predmet
zmluvy na PC objednávateľa v súlade s prílohou 1 pre účely monitorovania a technickej
podpory. Tento vzdialený prístup sa zaväzuje poskytnúť počas celej doby zmluvy .

V. Právna ochrana diela
5.1 Dielo podlieha autorskej ochrane zo strany zhotoviteľa podľa par. 558 Obchodného zákonníka a

Autorského zákona č. 185/2015 SR.

5.2 Objednávateľ je oprávnený používať dielo ako funkčný celok pre svoje vnútorné potreby
v rozsahu jednej sieťovej licencie. Jedna sieťová licencia znamená, že dielo je nainštalované len
na jednom mieste, pričom toto miesto môže byt' aj sieťové médium, a k tomuto médiu môže
pristupovať ľubovoľný počet používateľov. Toto oprávnenie je časovo neobmedzené a je platné
len pre územie Slovenskej republiky.

5.3 Objednávateľ nie je oprávnený dielo alebo jeho časti ďalej šíriť tretej osobe.

5.4 Zhotoviteľ neodovzdáva objednávateľovi zdrojový tvar programového vybavenia.

5.5 Objednávateľ nie je oprávnený do diela zasahovať a vykonávať v ňom akékoľvek úpravy, s
výnimkou úprav tlačových formulárov pre výstupné zostavy.

VI. Záručné podmienky a doplnkové služby
6.1 Zhotoviteľ ručí za bezchybnosť a spoľahlivosť diela počas doby zmluvy. V tom o čase z o · eľ

bezplatne odstráni všetky chyby diela, ktoré znemožňujú jeho riadne používanie. Pod
bezchybnosťou diela sa rozumie funkčnosť diela v súlade s používateľskou príruč ou.

6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za škody vzniknuté nevhodným použitím diela.

6.2 Uvedená záruka a poskytovanie služieb sa automaticky zruší, ak objednávateľ poruší niektoré
ustanovenie tejto zmluvy.

VII. Platobné podmienky
7 .1 Počas trvania tejto zmluvy je dielo a jeho časti poskytnuté bezplatne. Všetky náklady spojené

s nainštalovaním diela a školením používateľov objednávateľ uhradí zhotoviteľovi v plnej výš e.

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť vzniknuté náklady podľa bodu 7 .1 na základe faktúry so
splatnosťou 7 dní. Faktúra je považovaná za uhradenú pripísaním uhradenej čiastky na účet
zhotoviteľa.

7.3 V prípade omeškania platby alebo jej časti je zhotoviteľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu za
každý deň omeškania vo výške 0,1 % z omeškanej čiastky.

VIII. Záverečné ustanovenia
8.1 Zmluva môže byt' zmenená iba písomnou formou so súhlasom obidvoch strán.

8.2 Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden.

8.3 Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

8.4 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak dôjde k hrubému poruseruu zmluvných
podmienok zo strany zhotoviteľa, najmä ak zhotoviteľ nedodá dielo v dohodnutej lehote a ani v
dodatočnej lehote, ktorú mu objednávateľ poskytol, alebo ak nedodrží záručné podmienky
podľa tejto zmluvy.

1 .



8.5 Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak dôjde k hrubému porušeniu zmluvných podmienok
zo strany objednávateľa, najmä:

a) ak objednávateľ nezaplatí zhotoviteľovi včas cenu podľa bodu 7.1
b) ak objednávateľ používa dielo nad rámec práv poskytnutých v tejto zmluve

Právo zhotoviteľa na odmenu tým nie je dotknuté.

V Bratislave dňa
H '/ť/1 I é,, I (,0v .

APK &ottware, s.r .o.
--.J.iPa~YVl~°i(orove 26/114
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Zhoto iteľ

\
Objef~vateľ

redná priemyselna škola techn'cka
Novomeske o 5 24, 036 36 Martin

ČO 161578
-1·


