AROVACIA ZMLUVA
Uzatvorená dňa 2. apríla 2012 v Bratislave medzi:
1. IBM Slovensko, spol. s r.o.
So sídlom: Apollo II, Mlynské nivy 49, 821 09 Bratislava
Zastúpená: Branislavom Šebom, konateľom spoločnosti
IČO: 31337147
(ďalej označovaným ako ,, Darca ")
2. Mesto Prievidza, Mestský úrad
IČO: 318 442
Námestie slobody 14, Prievidza,
Zastúpená: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
Konečný príjemca:
Materská škola
So sídlom: Ul. V. Clementisa 251/12, Prievidza 971 01
Zastúpená: Mgr. Evou Mujkošovou, riaditeľkou
(ďalej označovaným ako ,, Obdarovaný")
§1
Darca touto darovacou zmluvou sľubuje Obdarovanému bezodplatne prenechať počítačový
hardware a poskytnúť služby špecifikované v Prílohe 1 za účelom zrealizovania programu
základnej počítačovej výučby pre deti v predškolskom veku - I B M KidSmart Early Learning
Program v Materskej škole, Ul. V. Clementisa 251/12, Prievidza 971 01 (ďalej len „Dar")
a Obdarovaný tento sľub prijíma.
§2
Darca vyhlasuje, že je vlastníkom Daru.
Obdarovaný vyhlasuje, že je mu technický stav Daru známy a prijíma ho vstave ako stojí
a leží.
§3
Hodnota Daru predstavuje sumu vo výške 3006,60 Eur s D P H a bola vypočítaná na základe
trhovej hodnoty špecifikovanej Darcom.
§4
Podľa tejto dohody je Obdarovaný zaviazaný:
a. ) verejne propagovať program KidSmart Early Learning;
b. ) poskytnúť Darcovi potrebnú podporu pri šírení informácií o tomto programe;
c. ) zaistiť, aby bol Dar náležité použitý - k podpore výučby detí.
§5
Obdarovaný sa vzdáva akýchkoľvek práv na náhrady škôd voči Darcovi pre akékoľvek
nároky vzťahujúce sa na Dar, keďže je Dar poskytovaný bezodplatne. Obdarovaný odškodní
Darcu za akékoľvek nároky tretích strán plynúce z využívania Daru Obdarovaným alebo
niekým iným. Ani jedna zo zmluvných strán nie je zodpovedná voči druhej zmluvnej strane
za akékoľvek vyplývajúce, vedľajšie a akékoľvek iné nepriame ekonomické škody (vrátené
ušlých ziskov alebo úspor).

§6
Zmluvná strany sa dohodli, že k odovzdaniu Daru dôjde v mieste a čase vzájomne
dohodnutom medzi zmluvnými stranami o čom zmluvné strany vyhotovia odovzdávací
a preberací protokol.

§7
Táto Dohoda sa riadi právom Slovenskej republiky a všetky náležitosti neupravené v rámci
tejto Dohody sa budú spravovať ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

§8
Táto Dohoda bola vyhotovená v dvoch vyhotovenia, pričom každá zo zmluvných strán obdrží
jedno vyhotovenie.
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Špecifikácia predmetu sponzorského daru

Špecifikácia počítačového hardvéru a príslušenstva v súvislosti so
sponzorským darom zostáv I B M KidSmart:
lks zostavy Young Explorer / Mladý bádateľ s nasledovnou špecifikáciou:
Lenovo PC s Windows7 Pro & 3 ročná záruka
M70e Tower, E5700 3.0GHZ, 2GB R A M , 160GB h/d
DVD/CD-RW
interný reproduktor
klávesnica
optická myš
Monitor Lenovo 19" Lenovo TFT - L197
Slúchadlá s mikrofónom Logitec Pc Headset - 2ks
Externé USB reproduktory
Softvér Riverdeep - The Best of Edmark v anglickom a v českom jazyku
Prístrešok Little Tikes s detskou lavicou
Špecifikácia služieb:
Darca poskytuje plnú 3-ročnú záruku na osobný počítač a monitor a zabezpečí inštaláciu
výukových zostáv prostredníctvom svojho obchodného partnera Datalan, a.s.
V Bratislave, 2. apríla 2012
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