,1591.2014
Zmluva o výpožičke
uzatvorená v zmysle ust. § 659a nasl. Občianskeho zákonnika

(ďalej len "Zmluva")
I.
Zmluvné strany

1. Požičiavateľ:

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Stromová 1, Bratislava, 813 30

IČO: 164 381
štatutámy orgán: doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., minister školstva, vedy, výskumu a športu SR
intemetová adresa (URL): www.minedu.sk
(ďalej len "MŠWaŠ SR")
OBEC POHRANICE
2. Vypožičiavateľ:

Materská škola
Pohranice 444, Pohranice, 951 02
kód školy: 710006810
riaditeľ školy: Agnes Matyóová
(ďalej len "Škola")

Dátum:

11.

j Podacie
j

2014

číslo

Prilohy/lísty:

II.

JOL

Císla SpISU.

Jl

a?~

Vybavuje:

1. Dňa 21.11.2013 nadobudla účinnosť zmluva, ktorou bol schválený národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho
školstva (ďalej len "Projekt").
2. Ciel'om Projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do
prevádzky. tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj vyškolenie
vybraných pracovnikov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov.
3. V súlade s ciel'mi Projektu MŠVVaŠ SR bezplatne prenecháva Škole predmet výpožičky v stave spôsobilom na riadne užívanie a Škola
ho bez výhrad prijíma.
4. Predmet výpožičky bude špecifikovaný (vrátane počtu jednotlivých zariadení, sériových a majetkových čísiel) v Protokole o odovzdaní a
prevzati, ktorý je Prílohou Č. 1 a tvorí neoddelitel'nú súčasť tejto Zmluvy. Predmet výpožičky bude zostavený z nasledovnej konfigurácie:
a.
interaktívna tabul'a značky QOMO alebo Promethean, ďalej
b.
notebook značky Lenovo alebo HP a
c.
farebná tlačiareň značky OKI alebo Kyocera
(ďalej len "Zariadenie").
5. Zariadenie bude odovzdané v mieste adresy Školy.
6. MŠVVaŠ SR je oprávnené splnomocniť tretiu osobu, aby v mene MŠVVaŠ SR odovzdala a nainštalovala Zariadenie.
7. MŠVVaŠ SR prehlasuje, že:
a.
výlučným vlastníkom Zariadenia je Slovenská republika v správe MŠVVaŠ SR,
b.
Zariadenie nemá faktické - technické a právne vady, ktoré by obmedzovali Školu v jeho riadnom uživani,
c.
Škola má právo Zariadenie užívať bezplatne.
8. Škola sa zaväzuje, že:
a.
bude užívať Zariadenie riadne a v súlade s účelom, ktorý je v súlade s Projektom,
b.
bude uhrádzať prevádzkové náklady spojené s uživaním Zaríadenia z vlastných finančných prostriedkov,
c.
bude chrániť Zariadenie pred poškodením, stratou alebo zničením,
d.
vyčlení osobitné priestory pre využívanie Zariadenía - digitálna učebňa,
e.
zabezpečí poistenie Zariadenia,
f.
neprenechá Zariadenie na užívanie tretej osobe, s výnimkou žiakov Školy,
g.
zabezpeči súčinnosť pri prevzatí a inštalácií Zariadenia,
h.
strpí výkon kontroly/audítu súvisiaceho s výpožičkou Zariadenia počas trvania Projektu a poskytne oprávneným osobám
všetku potrebnú súčinnosť,
i.
súhlasí s online monitorovaním využívania Zariadenia prostrednictvom informačného systému MŠVVaŠ SR v súlade s ciel'mi
Projektu.
9. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
10. MŠVVaŠ SR a škola sú oprávnení zmluvu vypovedať bez uvedenía dôvodu. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým
dňom kalendámeho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
III.
Záverečné ustanovenia

/-

1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoréxemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží jeden exemplár.
2. Zmluva nadobúda platnosť dň9Jll podpisu oboma zmluvnýmí stranami.
3. Zmluva nadobúda účínnosi:'Jiňo~ odpisu Protokolu o odovzdaní a prevzatí, ktorý Je Prílohou Č. 1 a tvorí neoddelitel'nú súčast' tejto
Zmluvy, nie však skôr než ňo
sledujúcim po dni jej zverejnenia.
Bratis v
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Pohranice, dňa 13.2.2014
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POVERENIE

Ministerstvo
Bratislava,

školstva, vedy, výskumu
identifikačné

a športu Slovenskej republiky,

číslo: OO 164 381, konajúce prostredníctvom

so sídlom Stromová

l, 813 30

doc. PhDr. Dušana Čaploviča,

DrSc., ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej aj len "Ministerstvo")

týmto

poveruje

Ing. Henrietu Crkoňovú, vedúcu služobného úradu Ministerstva

školstva, vedy, výskumu a športu SR,

bytom: Jesenského 2, 911 01 Trenčín, narodenú dňa: 26.07.1968 (ďale] len "Poverená
v mene

Ministerstva

uzavrela

so školami

vzdelávania systému regionálneho
Ministerstvo

ako požičiavateľ

vyžadovať

do

národného

projektu

Elektronizácia

školstva zmluvy o výpožičke, v ktorých na jednej strane bude vždy

a na druhej strane bude vždy jedna z takýchto škôl (materská, základná

alebo stredná škola) ako vypožičiavateľ
set za podmienok

zapojenými

osoba"), aby

stanovených

a ktorých predmetom

bude právo bezplatne užívať digitálny

vo vyššie uvedenom národnom

povaha veci, je Poverená osoba oprávnená

projekte.

V prípade, ak si to bude

uzavrieť v mene Ministerstva

aj potrebné

dodatky k takýmto zmluvám o výpožičke.
Jednotlivé
alebo

zmluvy o výpožičke

inak uvedenému

uzavrie Poverená osoba v mene Ministerstva

názvu Ministerstva

ako zmluvnej

strany

pripojí

tak, že k vytlačenému
svoj podpis

Ministerstva.
Toto Poverenie sa udeľuje na neurčitý čas a platí až do jeho písomného odvolania.

V Bratislave, dňa

Ministerstvo

,(

b. Oc" :Jc>1y

školstva, vedy, výskumu a športu SR

doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., minister

Udelené poverenie prijímam v celom rozsahu dňa

Ing. Henrieta Crkoňová

_

a pečiatku

·1591.201

•

MINISTE~STVO ŠKOwLSTVA,
VEDY, VYSKUMU A SPORTU
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Stromová 1, 813 30 Bratislava

Materská škola
Pohranice 444
951 02 Pohranice

Bratislava,

19. júna 2014

Vážená pani riaditel'ka, vážený pán riaditel',
predovšetkým sa Vám chcem poďakovať za zapojenie sa do Národného projektu
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. Od mája 2014 prebieha proces
distribúcie digitálnej techniky na jednotlivé materské, základné a stredné školy. Následne bol
spustený proces inštalácie a zapojenia techniky na školách.
V prílohe tohto listu Vám zasielame jeden rovnopis Zmluvy o výpožičke spolu s poverením
na podpisovanie za stranu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky.
Vzhl'adom k otázkam, ktoré dostávame zo škôl vo veci dodania digitálnej techniky si Vás
dovol'ujem upozorniť na nasledovné skutočnosti:
•

•

pri prihlasovaní uviedla každá škola svoje kontaktné údaje, vrátane adresy školy; tento
údaj bol verifikovaný s registrom škôl vedeným MŠVVaŠ SR; digitálna technika bude
dodaná na adresu školy uvedenú v registri škôl; akákol'vek zmena adresy voči registru
škôl, či presun digitálnej techniky v rámci elokovaných pracovísk školy by bola v rozpore
s podmienkami projektu,
digitálna technika bude nainštalovaná odbornou firmou, ktorá zabezpečí základné
zaškolenie na používanie interaktívnej tabule; samovol'né inštalovanie digitálnej techniky
by bolo v rozpore s podmienkami projektu a zároveň by došlo k strate záruky na
digitálnu techniku,

•

na stránke )týww.digiskolask
nájdete požiadavky pre inštaláciu interaktívnej tabule
(odkaz sa nachádza na úvodnej stránke, časť Informácie o projekte - požiadavky na
inštaláciu tabule),

•

zároveň pripomíname zmluvnú povinnosť každej školy zabezpečiť poistenie
techniky v zmysle Zmluvy o výpožičke; podkladom pre poistenie je protokol
o odovzdaní, ktorý dostane škola spolu s digitálnou technikou.

Všetky potrebné informácie týkajúce sa Národného projektu Elektronizácia
systému regionálneho školstva nájdete na stránke wwwdigiskolask

digitálnej

vzdelávacieho

Ing. Igor Krnetík
generálny riaditeľ sekcie informatiky
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Príloha

č.1 k Zmluve

1591/2014

o výpožičke

2132594-12065

PROTOKOL O ODOVZDANí A PREVZATí:
Odovzdávajúci:

Stromová 1, 813 30 Bratislava

Ministerstvo

školstva, vedy, výskumu a športu SR

V mene Odovzdávajúceho

DiČ:

164381

IČO:

2020798725

odovzdal:

Galvaniho 17/A, 821 04 Bratislava

DATALAN

DiČ

35810734

IČO:

2020259175

I miesto dodania:

Preberajúci

Názov školy:

Materská škola

Kód školy:
Adresa:
Kontakt:
Telefón:
E-mail:

710006810
I ITMS:I
Pohranice 444,95102 Pohranice
Agnes Matyóová, Helena Hajduová
0907/235166,037/7871215,0915/035289
materskaskolapohranice1 @azet.sk

1591/2014

zmluva:

cena za ks
s DPH

cena za ks
bez DPH

Počet ks

Popis techniky

1 Interaktívna

I

21110120046

1800,00 €
1500,00 €
Maietkové
číslo:
Wrobnéčíslo:
95032998
C131D29D357

1

tabuľa

* Interaktívna tabuľa - ActivBoard Touch
* Projektor - Epson EB-42D
* Konzola k projektoru s príslušenstvom

QCHF3Y2889L

-

--

-

2 Notebook
MS Wíndows, MS Office standard, ESET antivírus (SW je predinštalovaný)

Výrobnéčíslo:
MPD4TKEG

* Notebook - Lenovo ThinkEdge 545 MŠ

696,00 €

580,00 €

1

Maietkovéčíslo:
95034389

420,00 €
350,00 €
Maietkovéčíslo:
95029160
1102KT3NLOQ523861816
1
Wrobnéčíslo:

3 TIačiareň
* Tlačiareň osobná farebná - Kyocera FS-C515DDN
* Toner Kyocera čierny pre FS-C515DDN

-

-

O

4 WiFi Router

O

5 Tablet

--~OBEC POHRANICE
~~-'

Oátum:

..'--'~~~

3 O. JÚN 2014

Podacie číslo

Číslo spisu:

)rilohyíllsty:

Vybavuje:

Servisné stredisko DATALAN, a.s., Púchovská 8, 831 06 Bratislava
mail:DIGISKOLAservis@datalan.sk
, http: www.datalan.sk

J J/J:; dL;
celkom bez DPH:
celkom s DPH:

2430,00 €
2916,00 €

Záručné podmienky podľa Reklamačného poriadku a Zmluvy číslo 0809/2013 v znení dodatkov uzatvorenej
dňa 19.11.2013 medzi MŠWaŠ SR a DATALAN, a.s. Záručná doba 36 mesiacov (batéria NB 12 mesiacov).

DATALAN, a.s.

Odovzdal:
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. 'pečiatka,
41l:S1t)

a priezvisko preberajúcej osoby:

26.06.2014

Dátum:

__

Meno

-: ,,,";;'.-

podpis

f.',\TERSi(Á ŠKCKA
bí

CL' ;:>OhkANICE';C,4

Z
.
ti· nt,..~,/&'i~

peci tka, podpis

1170651

2132594-12065
26.6.2014

Zákazník:

Materská škola

Adresa:
Kontakt
tel:
mail:

Pohranice 444,95102 Pohranice
A nes Matyóová, Helena Haiduová
0907/235166,037/7871215,0915/035289
materskaskolapohranice1
azet.sk

Počet balíkov (kartónov) v zásielke:

6 (6)

Pokyny na prevzatie zásielky:
K zásielke je priložený Preberací protokol v počte 5ks.

Podpísané Preberacie protokoly v počte 4ks odovzdajte kuriérovi.
Samostatne vložený 1ks Preberacieho protokolu si ponechajte.

Preberaci protokol
v počte 5ks
4ks protokolov podpísať a odovzdať kuriérovi
1ks protokolu ponechať zákazníkovi

Zásielka bude doručená na adresu uvedenú v Preberacom protokole, doručenie bude na úrovni
"vynáška do miestnosti v rámci budovy, ktorú určí preberajúca osoba". Predmetom doručenia nie je
rozbaľovanie techniky ani jej inštalácia.
Zásielku prosím skontrolujte v rozsahu:
* počtu a typu dodaných balíkov podl'a informácie v Preberacom protokole
* poškodenia balíkov (vonkajšie poškodenie balíka, poškodenie LOGO pásky DATALAN)
* zhody výrobných čísel medzi zariadeniami a protokolom (výr. číslo je uvedené na krabici zariadenia
Ak zásielka nie je kompletná alebo je viditeľne poškodená, zásielku nepreberte ale vráťte ju
kuriérovi.
Súčasne prosím kontaktujte hotline DATALAN, a.s. na čísle 0918/716897

Po odchode kuriéra si zariadenia uskladnite v zabezpečených príestoroch až do času inštalácie.
Inštaláciu techniky Vám zabezpečí spoločnosť DATALAN, a.s., o termíne budete vopred informovaní.
Kontakt pre konzultácie a riešenie servisu:
Servisné stredisko DATALAN, a.s., Púchovská 8, 831 06 Bratislava
mail: DIGISKOLAservis@datalan.sk

