
Dodatok č. 1/2012

k zmluve číslo 2008KU513
uzatvorenej medzi zmluvnými stranami:

PROMYS soft, s.r.o.
Sídlo:
Zapísaná v:
IČO:
DIČ 1 IČ DPH:
Bankové spojenie:
V zastúpení:

ďalej "dodávatel'"
Staromyjavská 59, 90701 Myjava
OR OS Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: l 8920/R
36276847
2022084097 1SK2022084097
UniCredit Bank, zast. Myjava, číslo účtu: 6626632007/1111
Ing. Ján Hrnčiar, konateľ spoločnosti
Milan Mikolášek, konateľ spoločnosti

a
Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"

Adresa: Važecká 3,8005 Prešovreo 00691968 - - -~-~--~------

DIČ 1 IČ DPH: 20213030421
Bankové spojenie:
V zastúpení:

ďalej "odberatel'"

l. Predmetné programové vybavenie dodávateľa má názov KUCHYNA a slúži pre vedenie
agendy stravovacej prevádzky v zariadeniach sociálnej starostlivosti.

2. Periodicita platieb a cena služieb poskytovaných v rámci zmluvy je:
a) ročne 229,00 EUR bez DPH (ročne 229,00 EUR bez DPH)
b) polročne 115,00 EUR bez DPH (ročne 230,00 EUR bez DPH)
c) štvrťročne 58,00 EUR bez DPH (ročne 232,00 EUR bez DPH)
d) mesačne 20,00 EUR bez DPH (ročne 240,00 EUR bez DPH)

3. Na základe odberateľom zvolenej možnosti v bode 2. dodávateľ vystaví a zašle faktúru (v
prípade 2a a 2b zálohovú faktúru, daňový doklad následne po obdržaní úhrady) na adresu
odberateľa vždy v priebehu príslušného obdobia. Fakturovaná finančná čiastka nezávisí na
počte užívateľov predmetného programového produktu odberateľa a pokiaľ nie je určené inak,
vzťahuje sa ku jeho každej jednej predanej licencii.

4. V prípade, ak periodicita a výška platby nie sú zreteľne označené, fakturácia prebehne podľa
bodu 2c tejto prílohy.

5. Cena služieb nad rámec zmluvy:
a) každá začatá hodina práce u odberateľa 19,OOEUR bez DPH
b) náhrada cestovného za každý km jazdy 0,45 EUR bez DPH
c) náklady spoj ené s ubytovaním podľa skutočnosti

6. Ceny s DPH budú počítané a fakturované podľa sadzby DPH platnej v čase dodania služby.
7. Dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán .

V Myjave, dňa 1.1.2012 Prešov, dňa .( 1, 2012
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