DODATOK č, 7
k zmluve číslo: 97031.
Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.7 k zmluve o dielo medzi Okresným súdom v Čadci a Q-BG,
spol. s r.o. v Bratislave, č,97031 zo dňa 19.03.1997 (ďalej len „zmluva").
ČI. I
Zmluva sa mení takto:
V článku V. sa vypúšťajú odseky 2., a 3., ktoré boli vložené do zmluvy č. 97031 na základe dodatku č.6
zo dňa 12.01.2010 a vkladajú sa odseky 2. a 3., ktoré znejú:
2. Cena plnenia s DPH za dodanie základných modulov programov 2011, ktoré sú aktualizované
podľa právnych predpisov platných v príslušnom cykle pozáručného servisu v súlade so zákonom
o dani z príjmov, ktorý upravuje odpisovanie hmotného a nehmotného majetku, za poskytnutie
užívacích práv (licencií) k programom a za vykonávanie pozáručného servisu do 31.12.2011 je
stanovená na základe dohody zmluvných strán v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov takto :
- PROSTRIEDKOVO - PREDMETOVÁ EVIDENCIA ...........................................

480,-EUR

( Q-PPE ) - I (jedna) inštalácia základného modulu programu

- SKLADOVÉ HOSPODÁRSTVO ................................................................. 480r EUR
( Q-SHR ) - 1 (Jedna) inštalácia základného modulu programu

Cena bez DPH: .................... 960,-EUR
DPH 20 % : ......................... 192,- EUR
Suma k úhrade: ........... =1.152,-EUR
3. Ak objednávateľ bude požadovať poskytnutie užívacích práv (licencií) na programy uvedené v
odseku 2. tohoto dodatku k zmluve a bude požadovať vykonávanie pozáručného servisu po
31.12.2011, bude užívací poplatok a podmienky vykonávania pozáručného servisu dohodnuté
ďalším písomným dodatkom k horeuvedenej zmluve a so súhlasom oboch zmluvných strán.

Í.
2.
3.
4.

ČI. II
Tento dodatok tvorí neoddelite ľnú súčasť zmluvy.
Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.
Tento dodatok sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden
rovnopis.
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa: ..... .lí..ľ.!l.i.:..?P1í .......
c.'-- ■ ■ . - . ŕ! oi .nn.o.

za objednávateľa
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