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?. 3-3
Zn iluva o poskytovaní verejných služieb
uzavretá v zmysle § 44 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Mesto Prievidza
Adresa:
Námestie slobody 14, 97101
IČO:
00318442
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková,
Bankové spojenie: VÚB a.s. pobočka Prievidza,
I B A N : SK24 0200 0000 0000

Prievidza
primátorka mesta
č. účtu: 16626382/0200
1662 6382

Poskytovateľ:
Kinet s.r.o.
Sídlo:
972 25 Diviaky nad Nitricou 203
Zastúpený:
Roman Klucha, konateľ
Zapísaný:
v Obchodom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka 17009/R
IČO :
36 668 940
IČ D P H :
SK 2022232377
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., č. účtu: 2621050755/1100

článok 1
Predmet a rozsah zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie verejných
služieb a ich využívanie za
účelom prístupu k internetu v rozsahu uvedenom v požiadavkách na vykonanie verejného
obstarávania a zriadenie vzdialeného prístupu k objektom pripojenia.

článok 2
Miesto plnenia
Služby uvedené v č l . 1. tejto zmluvy bude poskytovateľ poskytovať objednávateľovi pre
objekty materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, uvedených
v prílohe 5.1, ktorá je súčasťou tejto zmluvy.

článok 3
Cas trvania a zrušenie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na určitý čas, a to na dobu viazanosti od 1.4.2015 do 31.3.2017.

2. Zmluvu je možné zrušiť:
a/ dohodou zmluvných strán vzájomne dohodnutým dňom,
b/ výpoveďou, a to aj bez udania dôvodu, s dojednaním 3 - mesačnej výpovednej
lehoty, ktorá začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po písomnom
doručení výpovede druhej strane,
c/ odstúpením od zmluvy pre prípad závažného porušenia zmluvných povinností,
pričom odstúpenie je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.

článok 4
Platobné podmienky
1. Služby vrátane dodania a montáže prijímacích zariadení, internetové pripojenie, zriadenie
vzdialeného prístupu k jednotlivým odberným miestam, servisné zabezpečenie a ostatné
náklady poskytovateľa spojené s poskytovaním služieb vrátane cestovného na miesto výkonu
služby sa budú poskytovať bezodplatne.
2. Účastníci týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia
zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou.

pohľadávok

vzniknutých zo

článok 5
Práva a povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pri montáži a demontáži rozvodov uvedie stavebné a technické
prvky budovy do pôvodného stavu a v prípade škody uhradí všetky náklady na jej odstránenie.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že vstúpi na strechy budov a do priestorov areálov materských škôl
iba s vedomím zástupcu objednávateľa, prípadne za jeho prítomnosti.
3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi službu na dojednaných miestach,
v požadovanom rozsahu a kvalite.
4. Poskytovateľ poskytne telefonický kontakt na hotline.
5.

V prípade poruchy, ktorá sa nedá odstrániť vzdialeným prístupom, nástup na jej odstránenie
poskytovateľ zabezpečí do 24 hodín v pracovných dňoch od telefonického alebo písomného
nahlásenia.

6.

Poskytovateľ doloží k zmluve odovzdávací protokol za každú pripojenú materskú školu.

článok 6
Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude zasahovať do rozvodov a zariadení
v prípade potreby ho bude kontaktovať.

poskytovateľa,

2. Objednávateľ nie je zodpovedný za škody na zariadení spôsobené vyššou mocou (blesk,
vietor).

V prípade zistenia poruchy v poskytovaní služby objednávateľ má právo u poskytovateľa
dožadovať sa náhrady, a to nasledovne:
v prípade poruchy, ktorá znemožní používať služby v dohodnutom rozsahu, kvalite a
poskytovateľ nezabezpečí jej odstránenie do 48 hodín od telefonického alebo písomného
nahlásenia, objednávateľ má právo sankcionovať poskytovateľa zmluvnou pokutou vo
výške 10 € za každý ďalší deň omeškania.

článok 7
Záverečné ustanovenia

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
Obsah tejto zmluvy možno meniť alebo dopĺňať len písomne, formou očíslovaných
dodatkov, podpísaných štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.
Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia ustanoveniami
Občianskeho zákonníka v úplnom znení a príslušných všeobecne záväzných právnych
predpisov.
Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná
strana dostane jedno vyhotovenie.

V Prievidzi, dňa..?.Z..MAR.

.2015

Za objednávateľa:

primátorka mesti

v

dňa2.7..M.AR,7M

Za poskytovateľa:

konateľ spoločnosti

Príloha č. 1

Objekty Materských škôl v zriaďovateľskej kompetencii mesta Prievidza:

•

Materská škola, Ulica J. Matušku 759/1, Prievidza,
kontakt na riaditeľku MŠ: Jana Galková, tel: 046/541 10 05

•

Materská škola, Ulica M . Mišíka 398/17, Prievidza,
kontakt na riaditeľku MŠ: Oľga Bátorová, tel: 046/542 44 85

•

Materská škola, Športová ulica 134/36, Prievidza,
kontakt na riaditeľku MŠ: Alžbeta Tomášiková, tel: 046/542 45 71

•

Materská škola, Nábrežie sv. Cyrila 360/28, Prievidza,
kontakt na riaditeľku MŠ: Edita Ertlová, tel: 046/542 65 19

•

Materská škola, Ulica P. Benického 154/1, Prievidza,
kontakt na riaditeľku MŠ: Mgr. Miroslava Hájičková, tel: 046/541 46 13

•

Materská škola, Cesta VI. Clementisa 251/10, Prievidza,
kontakt na riaditeľku MŠ: Darina Pračková, tel: 046/540 46 97
Materská škola, Ulica M . Gorkého 223/22, Prievidza.
kontakt na riaditeľku MŠ: Mgr. Mária Závodná, tel: 046/540 44 97
Materská škola, Ulica D. Krmana 334/6, Prievidza,
kontakt na riaditeľku MŠ: Mária Pasovská, tel: 046/541 21 42

•
•
•

Materská škola Ulica A. Mišúta 731/4, Prievidza
kontakt na riaditeľku MŠ: PaedDr. Silvia Bošnovičová, tel: 046/541 18 65

•

Materská škola, Malonecpalská ulica 206/37, Prievidza (v objekte Základnej školy)
kontakt na riaditeľku MŠ: Mária Vaňová, tel: 046/541 66 72

•

Materská škola, P. Dobšinského 746/5, Prievidza (v objekte Základnej školy)
kontakt na riaditeľku MŠ: Karina Kanianska, tel: 0904 752 682

V Prievidzi, dňa 23.3.2015

vypracovala: Ing. Stanislava Vavrová
™
ref. pre ekonomiku a správu školstva

