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Dodatok č.08/2011

programovému
k zmluve č,,231062o poskytnutiuŽivacíchpráv a vykonáyani záručného
servisuk aplikačnému
vybaveniu,uzatvorenej
dňa l 0.l2.2003.

Zmluvné strany
Názov :

sLoYENsrÁ srnvEBNÁ INŠPEKCIA

SídIo :
Štatutórnyorgón :

Lamačskácesta 8
811 04 Bratislava
Ing. Rudolf Kovaěka, riaditeť

Bankové spojenie :
Čísloúčtu:

30 794021
pokladnica
Štatna
7 000404453/ 8180

IČo:

( ďalej len,,odberatel".
)
a

Nazov;
Sídlo:
V zastúpení:

Q-BG spol.sr.o.
Pod Lipoqým 13, 84107 Bratislava
Ing.Jozef DalŽuffo

DIČ:

2020347241

Bankovéspojenie..

VÚB Bratislava - DNV

Čístoúčtu:
Registrácia :

551 60 48 032 l 0200
Zápis v oR oS Bratis|ava 1, oddie|: Sro, Vložka č,':8755lB

rco :

ftopn:

3t 393oo4

sK2ozo347z4l

( ďalej len,,dodávatel".)
uzafrárajúv súlades článkomVIII. ods. 1 a článkom VI. ods' 1 zm|uvy é.23|062 o pos|grtnutí
uŽívacíchpráv a vykonávaní záruč,ného
servisu k aplikaěnémuprogramovémuvybaveniu, uzatvorenej
medzi zmluvnými stranami dňa 10,|2,2003 (d'alej len ''zmluva'') Dodatokč.08/20ll, ktorym sa
niektoréustanovenia zmluw menia nasledovne.
čtánot r. sa meníprqý odstavec:
,,Predmetomzmluvy je poskýnutie uŽívacíchpráv avykonávanie záručnéhoservisu k
aplikaěnému programovému vybaveniu pre spracovanie ekonomickej agendy odberatel'a do

3t.12.2012.*

o novúvetuv tomtoznení:
čtenor IV. ods.2 sa dopÍňa
DPH v percentnej
sadzbeustanovenej
k fakturovanej
cenebezDPH príslušnú
,'odberatel'pripočíta
platnýmprávnym predpisomv časefakturácie...
članot VI. ods. 1 sa mení:

-l-

Zmluvné strany sa dohodli na uživacompoplatku za ptedmet zm7uvy a na podmienkach
vykonávania pozáruěného
servisu lykonávanom do 31.12.2012nas|edovne:
a) cena za ažívacipoplatok vrátane DPH je vo výške:

767.-EUR

PoDvoJNn ÚčrovlrÍCTvo
( Q-ÚE

)

- jedna inštakicid základnej verzie programu

537'-EUR

ÚčrovNÉ výxazNÍCTvo

( Q-ÚV ) . jedna inštahcia základnejverzie programu

...'..690'-E{IR

FINANČNÁ EVIDENCIA
( Q-FE

.
) jedna inštalócia základnej verzie programu

- PREDMEToVÁ EVIDENCIA

PRosTRIEDKovo
( Q-PPE

690,.EUR

.
) jedna inštaldcia základnej verzie programu

2.684,-UER

Cena plnenia bez DPH

536,80EUR
= 3.220,80EIIR

Celkom k úhrade

b) odberateť
uhradífakturuv lehotesplatnosti,tj. do 14 dníod jej doručenia.
ČtánokVIII. zmluvy sa dopíňao nový ods. 5 v tomto zrteni:
platnosťdňom jeho podpísaniazmluvn;imi stranamia
nadobúda
,'5' Tento dodatok č'08/2011
v 4 vyhotoveniach, po dva pre každi nnluvnú
vyhotovený
účinnosťpodnizverejnenia'Je
stranu."
ostatnéustanoveniazmluvy ostávajúnezmenenév platnosti.

V Bratislave' dňa :
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za dilddvatel,á

za odberatel'a

Ing. Rudolf Kovačka, riaditeť
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