Dodatok č. 1 ku Zmluve č. 2-FRA2008-005 zo dňa 07.07.2008
uzavretej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
ČI. I, Zmluvné strany

1. Objednávateľ :
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Zástupca vo veciach zmluvných:
Zástupca vo veciach technických:

Mesto Svit
Hviezdoslavova 269/33, 059 21 Svit
PaedDr. Rudolf Abrahám, primátor mesta Svit
VÚB Poprad pobočka Svit
24 727 – 562 / 0200
00 326 607
2021212754
Mgr. Jakub Staško, právnik mesta
Ing. Stanislav Pjaták

(ďalej len „Objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

SOMI Systems, a.s.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici, Oddiel: Sa, Vložka č.: 615/S
Štatutárny zástupca
Ing. Miroslav Maliniak, predseda predstavenstva
Bankové spojenie:
Tatrabanka, Banská Bystrica
Číslo účtu:
2626131014/1100
IČO, DIČ, IČ(DPH):
36 041 432, 2020093823, SK2020093823
Zástupca vo veciach zmluvných:
Ing. Ján Fraňo
Zástupca vo veciach technických:
Michal Žila
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Zmluvné strany v súlade s čl. II., bod 1. Zmluvy o poskytovaní služieb č. 2-FRA 2008-005 zo dňa 07.07.2008
sa dohodli na jej Dodatku č. 1 s nasledovným obsahom:

V čl. III, Cena a platobné podmienky, úroky z omeškania bod 1. znie:
Zmluvné strany sa v zmysle zákona o cenách č. 18/96 Z.z. v znení neskorších predpisov dohodli na ce za
predmet zmluvy takto:
Cena ročnej prevádzky služieb sa stanovuje na cenu 535,25 EUR bez DPH, čo predstavuje 642,30 EUR
s DPH, slovom šestoštyridsaťdva Euro a tridsať centov s daňou z pridanej hodnoty, počnúc dňom
08.07.2012
V čl. III, Cena a platobné podmienky, úroky z omeškania bod 2. znie:
V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady Poskytovateľa súvisiace s realizáciou predmetu zmluvy.
Cena bude pravidelne prehodnocovaná k 1.aprílu a k 1. októbru v závislosti od aktuálneho stavu
používaných licencií a modulov. Cena nebude prehodnocovaná, pokiaľ sa počet licencií zmení o menej
ako +/- 15% oproti počtu licencií účtovaných v predchádzajúcom období.

V čl. III, Cena a platobné podmienky, úroky z omeškania bod 3. znie:
Na obdobie posledných 12 mesiacov platnosti zmluvy sa stanovuje výška ročného poplatku na 535,25
EUR bez DPH, a to až do doby ďalšieho dodatku ku zmluve. Na faktúrach bude účtovaná DPH v zmysle
sadzieb platných v dobe vystavenia faktúr.
1. Zmluvné strany vyhlasujú, že s dodatkom sa dôkladne oboznámili, jeho obsahu rozumejú a na znak
súhlasu dodatok podpisujú.
2. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Zhotoviteľ obdrží
jeden rovnopis a Objednávateľ tri rovnopisy.
3. Dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 2-FRA2008-005 zo dňa 07.07.2008
4. Ostatné ustanovenia Zmluvy č. 2-FRA2008-005 zo dňa 07.07.2008 ostávajú nezmenené.
5. Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa: 26.9.2012

.............................................
Za Zhotoviteľa:
Ing. Miroslav Maliniak
predseda predstavenstva

Vo Svite, dňa: 2.10.2012

.............................................
Za Objednávateľa:
PaeDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta
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