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IFOsoft Ssr, o., Sabinovská 36, 08001 Prešov
Mos.,‘

ZMLUVA Č. 160409
na dodávk,: progranzového vybavenia

1. Z,nluvné strany

1.1.Doddvn/el‘ IFOsoft s.r.o.

Subinovská 36

08001 PREŠOV

IČO 31666108

iČ DPH SK2020518918

DIČ 2020518918

Obchodný register ObcI:odný reg. Okr. sádi: v Prešove

Oddiel: Sro vl. Č.: 32314/P

Šmum:árny orgán big. JMUK Jozef, koitu/el‘ s.r.o.
Bankové spojenie UniCredit Bank PREŠOV

Č. Ú. 6620781001/1111

SKOS 1111 0000 0066 2078 1001

1.2. Odberatel‘ Obec Klnknava

053 SI Klaknavu

iČo 329274

IČ DPH

DIČ 2021331477

Štatntárny orgán ‘ )VG. ‘rEr4 4/ póiis‘o.i í?

Bankové spojenie PL‘w4 .24 ‘Vt4 sLoaÍféL3 4. S.

e-ninU S
. o6 CCCO 0000 OOJý vqJ co/

thana2‘ČL.

2. Predmet zinini‘;

Predrnetom zmluvv je dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy
podľa požiadaviek odberateľa:

- HOMEBANKING 1,00 EUR

Tel.: 051(7710543 7710497 OddLel: S ičo: 31666108 iČ DPH: 5K2020518918
e-mali: lrcsc@iíosoft.sk Vložka Č.: 32M4(P
vňwvifosoft.sk



3. Syósab pbzenia z,nluvy, yredyokladaná cesia

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutámymi zástupcami oboch zmiuvných strán.

Za odovzdanie programového vybavenia sa považuje podpísanie preberacieho protokolu. Tento deň

je dňom dodania a zároveň ním začina plynúť záručná doba. Programové vybavenie bude

odovzdané najneskór do 14 dní od podpísania zmiuvy. Faktúra bude vystavená po podpísaní

preberacieho protokolu v lehote stanovenej zákonom. V cene programu je inštalačné médium a

príručka na inštalačnom médiu. Pri nákupe nad 333,00 EUR je v cene zahrnutá inštalácia

programového vybavenia a základná inštniktáž k obsiuhe programu v rozsahu dvoch hodín.

Cena kompletnej dodávky programového vybavenia bola stanovená dohodou na 1,00 EUR bez

DPH. V tejto cene je zohľadnená zľava z platného cenníka. Cena s DPH je 1,20 EUR. Odberateľ

súhlasí s uvedenou cenou.

4. Vzáio,n,zé závüzkr

Licencia sa udcľuje na dobu 18 mesiacov. Po uplynuti tejto doby bude licencia predÍžená na

základe žiadosti odberatel‘a licencie. Táto služba je spoplatňovaná podľa platného cennika.

Pri zmene vyhlášok, predpisov a ďalších okolností dodávateľ vyvinie novů verziu (update) za

minimálny poplatok do 20% z cenníkovej ceny programového vybavenia do 30 dni od zverejnenia

v Zbierke zákonov. Odbcrateľ sa zavüzuje využívať poskytnuté produkty len pre viastnú potrebu a

nerozširovaf jeli mým osobám a organizáciám. Nedodržanie týchto zásad bude považované za

porušenie autorských práv Firmy IFOsoft s.r.o. v zmysle Autorského zákona.

Dodávateľ neručí za škody vzniknuté nesprávnym používaním programového produktu.

Dodatky tejto zmluvy budú vychádzaf z aktuálneho cenníka platného v danom období.

5. Záverečné sis/ano venia

Vzájornné vzťahy oboch zmiuvných strán, pokiaľ ich neupravuje táto zmluva, sa nadia

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513!91/Zb. AkékoFvek zmeny a dopinky tejto

zmluvy, vrátane príloh, možno vykonať len písomne po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán,

a to formou dodatku ku zmluve.

ľ-

V Prešove dím 8. 4. 2016

-

IČO3 O1918

Za dodá vateľa Za odberateľa

Ing. Iljuk Jozef konateľ s.r.o.


