Dodatok č. 7
k zmluve č. 231054 o poskytnutí užívacích práv a vykonávaní záručného servisu k aplikačnému
programovému vybaveniu, uzatvorenej dňa 1.12.2003.
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Zmluvné strany
Názov :

Okresný súd Bratislava II

Sídlo :

Drieňová 5, 827 02 Bratislava 212

V zastúpení :

JUDr. Alica Ružbárska, predsedníčka

IČO :

00 039 489

Bankové spojenie :

Štátna pokladnica

Číslo účtu :

7 000 131 096 / 8180

a
Názov :
Sídlo :
V zastúpení :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Registrácia :

Q - BG spol. s r.o.
Pod Lipovým 13, 841 07 Bratislava
Ing. Jozef Dalžuffo
31 393 004
2020347241
SK2020347241
VÚB Bratislava - DNV
551 60 48 032 / 0200
Zápis v OR OS Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8755/B

uzatvárajú v súlade s článkom IX. ods. 1. a článkom VI. ods. 4. zmluvy č. 231054 o poskytnutí
užívacích práv a vykonávaní záručného servisu k aplikačnému programovému vybaveniu, uzatvorenej
medzi zmluvnými stranami dňa 1.12.2003 (ďalej len „zmluva”), predmetom ktorej je poskytnutie
užívacích práv a vykonávanie záručného servisu k aplikačnému programovému vybaveniu tento dodatok
č. 7, ktorým sa ustanovenia zmluvy menia nasledovne.
Článok V. ods. 1. zmluvy sa mení takto:
„Podpísaním dodatku č.7 k zmluve vznikne odberateľovi právo používať príslušné programy
v súlade a rozsahu stanovenom v zmluve do 31.12.2011.“
Článok V. ods. 2. zmluvy sa mení takto:
„Odberateľ pripočíta k fakturovanej cene bez DPH príslušnú DPH v %-nej sadzbe ustanovenej
platným právnym predpisom v čase fakturácie.“
V zmysle článku VI. ods. 4. zmluvy sa zmluvné strany dohodli na užívacom poplatku a
podmienkach vykonávania pozáručného servisu vykonávanom do 31.12.2011 nasledovne:

a) cena za užívací poplatok vrátane DPH je vo výške:
-1-

- PROSTRIEDKOVO - PREDMETOVÁ EVIDENCIA (vrátane PHARE) .............. 480,00 EUR

( Q-PPE ) -

užívacie právo k jednej inštalácii základnej verzie programu

- SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO ................................................................................................ 480,00 EUR

( Q-SHR ) - užívacie právo k

jednej inštalácii základnej verzie programu

- EVIDENCIA JUSTIČNÝCH TLAČÍV .................................................................................... 240,00 EUR

( Q-EJT ) - užívacie právo k
Cena plnenia bez DPH
DPH 20 %

jednej inštalácii základnej verzie programu
....................................................................................................................

1 200,00 EUR

.....................................................................................................................................................

Celkom k úhrade

...........................................................................................................................

240,00 EUR

= 1 440,00 EUR

b) odberateľ uhradí faktúru v lehote splatnosti, t.j. do 14 dní od jej doručenia.
c) podmienky pozáručného servisu bude dodávateľ vykonávať v rozsahu podľa článku VI. ods.
1. až 3. zmluvy.
Článok IX. zmluvy sa dopĺňa o nový ods. 7. v tomto znení:
„7. Tento dodatok č.7 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.
vyhotovený v 4 vyhotoveniach, po dva pre každú zmluvnú stranu.“
Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené v platnosti.

V Bratislave, dňa :

...........................................................

Okesný súd Bratislava II

Q – BG spol. s r.o.

JUDr. Alica Ružbárska, predsedníčka súdu

Ing. Jozef Dalžuffo
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Je

