
SOFTlP. a.s .• divízia SME

Dodatok c. 5 ku zmluve c. 4027778 uzavretej dna 12.12.2007

SOFnP, a. s.

so sídlom Business Center Aruba, Galvaniho 7/0
Bratislava 821 04

a Mesto žarnovica

so sídlom Nám. SNP 33

žarnovica 966 81

ICO:

ICDPH:

36785512

SK2022390942

ICO:

DIC:

00321117

2021111543

spolocnost zapísaná v obchodnom registri

vedenom Okresným súdom Bratislava l, oddiel Sa~
vložka 4151/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
c.úctu: 2627130203/1100

Konajúci: RNDr. Belo Zorkovský
predseda predstavenstva

(dalej len "Poskytovatelj

1 ÚCEl DODATKU

Bankové spojenie: VÚ banka, a.s.

c.úáu: 14824422/0200

Konajúci: KamiI.Danko
primátor

(dalej len "NadobúdateIW)

1.1 Úcelom tohto Dodatku je rozšírenie licencie, zníženie rozsahu a zmena spôsobu licencovania SOFTIP Human

Resources Nadobúdatel'ovi podl'a zmluvy c. 4027778 uzavretej zmluvnými stranami dna 12.12.2007 v znení
jej prípadných dodatkov (dalej len .zmluva") v rozsahu a v súlade s clánkom 2 tohto Dodatku.

2 PREDMETDODATKU

Predmetom tohto Dodatku je:

2.1 záväzok Poskytovatela:

2.1 .1 dodat Nadobúdatel<>vi inštalacné súbory aplikacného programového vybavenia SOFnP Human

Resources - v rozšírenej verzii, špecifikovanej v Prílohe C. 1 - Špecifikácia APV (dalej len .APV") a

poskytnút Nadobúdatel<>vi licenciu na použitie APV spôsobom, v rozsahu a za podmienok

stanovených týmto Dodatkom; pricom predmetom rozšírenia je:

2.1 .1 .1 rozšírenie licencie o multilicenciu pre Materskú školu uJ. A. Sládkovica 11 30 žarnovica

2.1 .1.2 zníženie poáu zamestnancov v multilicencii Mesto žarnovica z pôvodných 100 na 70

2.1.2 poskytovat Nadobúdatel<>vi služby podpory k APV v súlade so zmluvou 4027778

2.1.3 poskytnút Nadobúdatelovi služby súvisiace s udelením Licencie k APV, pricom dohodnutý rozsah

služieb je uvedený v Prílohe C. 2 - Kalkulácia odmeny a rozsah služieb.

2.2 záväzok Nadobúdatel'a:

2.2.1 uhradit Poskytovatel'ovi odmenu za jeho plnenie špecifikované v ods. 2.1

2.2.2 poskytnút Poskytovatel'ovi súcinnost potrebnú pre riadne a vcasné plnenie Poskytovatela.

3 MIESTOA TERMrNDODANIAAPV

3.1 Miestom dodania APV je sídlo Nadobúdatel'a.

3.2 Poskytovatel pristúpi k plneniu svojich záväzkov vyplývajúcich z predmetu tohto Dodatku bez zbytocného
omeškania.

3.3 Licencia k APV sa Nadobúdatel'ovi udeluje (poskytuje) s úcinnost ou odo dna prevzatia APV v zmysle ods. 6.2

. tohto Dodatku. Poskytovatel je povinný poskytovat služby podpory k APV podla ods. 2.1.2 nie skôr, ako odo
dna udelenia Licenci~.

f.

Dodatok i.'/~ zmluve i.. 4027778
VVhotovi,~,,iatiana Verešová, zodpovedný obch. manažér: Janet lomeni.íková/ !I í

Strana C. 1 z 7



SOFTIP, a.s., divízia SME

4

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

5

5.1

6

6.1

6.2

7

7.1

7.2

8

8.1

9

9.1

9.2

9.3

9.4

ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Nadobúdatel sa zaväzuje Poskytovatelovi uhradit odmenu za poskytnutie (rozšírenie) licencie k AFV podla
ods. 2.1.1 tohto Dodatku, ktorú strany I dohodli ako odmenu zmluvnú a ktorá ciní 1064.00 of; slovami:

(jedentisícšest desiatštyri eur), bez DPH.
I

Nadobúdatel sa zaväzuje Poskytovatelovi uhradit cenu za poskytnutie služieb súvisiacich s poskytnutím
licencie podla ods. 2.1.3 Dodatku, ktoiú strany dohodli ako odmenu zmluvnú a ktorá ciní 420,00 €

(slovami: štyristodvadsat eur), bez DPH. I

Nadobúdatel sa od 1.4.2012 zaväzuje Poskytovatelovi hradit odmenu za poskytovanie služieb podpory k
APV podla ods. 2.1.2 Dodatku vo výškJ 18 % z cenníkovej ceny licencie podla platného cenníka SOFTIP
podla používatelov pre rok, v ktorom budú služby podpory poskytované.

Kalkulácia odmeny uvedenej v ods. 4.1 a 14.2 Dodatku je stanovená v Pn10he C. 2 tohto Dodatku - Kalkulácia

odmeny a rozsah služieb. I

Nadobúdatel sa zaväzuje odmenu za poskytnutie Ucencie, uvedenú v ods. 4.1 a 4.2 Dodatku zaplatit
I

Poskytovatelovi na základe faktúry, vystavenej Poskytovatelom najskôr po dni odovzdania APV v zmysle
ods. 6.2 a 7.2 tohto Dodatku.

POUŽfVANIE APV A PODMIENKY UCENCIE

Nadobúdatel je oprávnený užívat AFV iba v súlade s jeho urcením, s pokynmi poskytnutými formou

dokumentácie a s týmto Dodatkom. Ak tento Dodatok nestanoví inak, Nadl?búdatel nemá oprávnenie
zasahovat alebo upravovat APV, s výnimkou úprav. ktoré v súlade s donucujúcimi ustanoveniami právnych
predpisov nevyžadujú súhlas Poskytovatela Ucencie. Ucencné oprávnenie, udelené Poskytovatelom
Nadobúdatelovi v zmysle Zmluvy, sa v celom rozsahu použije aj na APV poskytnuté v súlade s týmto
Dodatkom.

ODOVZDANIE A PREVZATIE APV

Poskytovatel sa zaväzuje odovzdat APV Nadobúdatelovi v súlade s týmto Dodatkom a VOP.

Nadobúdatel je povinný prevzatie APV potvrdit podpisom Preberacieho protokolu AFV, ktorý tvorí Prílohu c.

3 tohto Dodatku - Preberací protokol licencií.

ODOVZDANIE A PREVZATIE APV A SWŽlEB

Nadobúdatel sa zaväzuje odovzdat APV Nadobúdatelovi v súlade s týmto Dodatkom a VOP.

Nadobúdatel je povinný prevzatie služieb potvrdit podpisom Preberacieho protokolu služieb, ktorý tvorí
Prílohu C. 4 tohto Dodatku - Preberací protokol služieb.

SPOSOB POSKYTOVANIA A PREVZATIA SWŽIEB PODPORY

Služby podpory k APV bude Poskytovatel poskytovat odo dna udelenia Ucencie podla tohto Dodatku.

ZÁVEREC:NÉ USTANOVENIA

Tento Dodatok nadobúda platnost a úcinnost dnom jeho podpiSU zmluvnými stranami.

Ustanovenia Zmluvy, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú úcinné v doterajšom znení.

Tento Dodatok predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tohto Dodatku a nahrádza všetky
predchádzajúce dohody zmluvných strán, ústne ci písomné.

Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené týmto Dodatkom sa riadia Zmluvou a právnymi predpismi

Slovenskej republiky.

~1 ,"

Dodatok C. 5!~~iC. 4027778 .Vyhotovíla: Ti 1.7' ešová, zodpovedný obch. manažér: Janet lomenciková,

Strana C. 2 z 7



SOfT/P, a.s •• divfzla SME

9.5 Neoddelitel'nou súcast ou Dodatku sú

Príloha c. 1 Špecifikácia APV

Príloha C. 2 Kalkulácia odmeny

Príloha c. 3 Preberací protokol

Príloha C. 4 Preberací protokol

9.6 Tento Dodatok je uzatvorený v dvoch (2) rovnopisoch. z ktorých Poskytovatel dostane jeden (1).

Strany prehlasujú. že si tento Dodatok precítali. že s jeho obsahom súhlasia a na dôkaz toho k nemu

pripojujú svoje podpiSY.

Poskytovatel

V Banskej Bystrici. dna G{ó.1. 2012

SOFTIP. a.s.

RNDr. Belo Zorkovský

predseda predstavenstva

/

SOf1~~ 11
SOFTlP, a.S.
BC Aruba, Galvaniho 7/D
321 04 Bratislava
ICO: 36185512
IC DPH; S\Cl.01.1.39094~

Dodatok C. 5 ku z~lLvec. 4027778 .

_'''''I1t~''m'.'''''- ob<h.m"",,,," "om Lom.otI ••••

Nadobúdatel

V žaqtovici, dna fr;.01.

'Mesto Žarnovica

2012

-, I

.l
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