ZMLUVA č. 120120
na dodávku programového vybavenia
1. Zmluvné strany
1.1. Dodávateľ

IFOsoft verejná obchodná spoločnosť
Sabinovská 36
080 01 PREŠOV
31666108
SK2020518918
2020518918
Obchodný reg. Okr. súdu v Prešove
Oddiel: Sr, vl. č.: 64/P
Ing. ILJUK Jozef , riaditeľ v.o.s.
UniCredit Bank PREŠOV
č. ú. 6620781001/1111

IČO
IČ DPH
DIČ
Obchodný register
Štatutárny orgán
Bankové spojenie

1.2. Odberateľ

Obec Nižné Ladičkovce 55
067 11 Ľubiša
323306

IČO
IČ DPH
DIČ
Štatutárny orgán
Bankové spojenie
e-mail

2021173671

2. Predmet zmluvy
Táto zmluva slúži ako záväzná objednávka na inštaláciu programového vybavenia.
Predmetom zmluvy je dodávka programového vybavenia pre spracovanie ekonomickej agendy
podľa topológie počitačovej siete a požiadaviek odberateľa:

- PB-DENNÍK

99,00 EUR

3. Spôsob plnenia zmluvy, predpokladaná cena
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
Za odovzdanie programového vybavenia sa považuje podpísanie preberacieho protokolu. Tento deň
je dňom dodania a zároveň ním začína plynúť záručná doba. Programové vybavenie bude
odovzdané najneskôr do 14 dní od podpísania zmluvy. Faktúra bude vystavená po podpísaní
preberacieho protokolu v lehote stanovenej zákonom. V cene programu je inštalačné médium a
príručka. Pri nákupe nad 332,00 EUR je v cene zahrnutá inštalácia programového vybavenia a
základná inštruktáž k obsluhe programu v rozsahu dvoch hodín.
Cena kompletnej dodávky programového vybavenia bola stanovená dohodou na 99,00 EUR
bez DPH. Cena s DPH je 118,80 EUR. Odberateľ súhlasí s uvedenou cenou.

4. Vzájomné záväzky
Dodávateľ poskytuje na dodané produkty záruku 24 mesiacov, počas ktorej bezplatne opraví
všetky skryté chyby produktu.
Licencia sa udeľuje na dobu 18 mesiacov. Po uplynutí tejto doby bude licencia predĺžena na
základe žiadosti odberateľa licencie.
Pri zmene vyhlášok, predpisov a ďalších okolností dodávateľ vyvinie novú verziu (update) za
minimálny poplatok do 20% z cenníkovej ceny programového vybavenia do 30 dní od zverejnenia v
Zbierke zákonov. Odberateľ sa zaväzuje využívať poskytnuté produkty len pre vlastnú potrebu a
nerozširovať ich iným osobám a organizáciám. Nedodržanie týchto zásad bude považované za
porušenie autorských práv firmy IFOsoft v.o.s. v zmysle Autorského zákona .
Dodávateľ neručí za škody vzniknuté nesprávnym používaním programového produktu.
Dodatky tejto zmluvy budú vychádzať z aktuálneho cenníka platného v danom období.
5. Záverečné ustanovenia
Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán, pokiaľ ich neupravuje táto zmluva, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č.513/91/Zb. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto
zmluvy, vrátane príloh, možno vykonať len písomne po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán,
a to formou dodatku ku zmluve.

V Prešove dňa 26. 1. 2012

.....................
Za dodávateľa
Ing. Iljuk Jozef, riaditeľ v.o.s.

.........................
Za odberateľa

