
Dodatok c. 12011 k Zmluve na poskytnutie služby c. 72009

ZMLUVNÉ STRANY

DATALAi'í. a.s.
Galvaniho 17/A
821 04 Bratislava

zastúpený:
Ing. Michal Klacan
clen pn:dstavenstva
ICO 35810734
IC DPH SK 2020259175

zapisaný v Obchodnom registri Okresneho súdu
Bratislava l, odd. Sa vložka C. 2704/B
Bankove spojenie: Tatra banka, as
císlo úctu: 262710678011100

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy:
Ing. Michal Klacan
clen predstavenstva
Osoba oprávnená vo veciach technických:
Ing. Ladislav Dugas

uzatvárajú k Zmluve na poskytnutie služby C. 72009 tento Dodatok C. 120 II :

Zhotovitel: Objedn:ívatel: Mesto Zlaté Moravce

UII.mája2
953 O I Zlate Moravce

zastúpený:
Ing. Peter Lednár, CSc.
Primátor mesta
ICO: OO 308676
DIC : 2021058787

Bankove spojenie: VÚB Nitra
cislo úctu 33422162/0200

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy:
Ing. Peter Lednár, CSc.
Primátor mesta

l.
Predmet dodatku

1.1. Ro~irenie práva použival' aplikacné programové vybavenie - pocitacový program s obchodným názvom "Informacný systém
KORWIN'" (dalej len "ro~irenie licencie") objednávatel'om.

1.1.1. Predmetom ro~irenia licencie podl'a bodu 1.1. je ro~irenie z licencie pre 30 (tridsat) používatel'ov na licenciu pre 40 (~tyridsat)
pomenovaných použivatel'ov.

1.1.2. Ro~irená licencia na aplikacné programové vybavenie sa poskytuje dnom podpisania tohto dodatku, a to na dobu urcitú do

ukor.~~nia platnost; tohto dod::ttku alebo zmluvy c.72009.

1.2. V súvis!osti s bodom 1.1. tohto dodatku aktualizácia prílohy c. I zmluvy - Rozsah licencie a rozsah poskytovaných služieb k APV.

1.2.1. Dnom plnenia predmetu tohto dodatku stráca platnost príloha C. I k zmluve C. 72009 a je v plnom rozsahu nahradená prílohou C. I

k tomuto dodatku - Rozsah licencie a rozsah poskytovaných služieb k APV.

II.
Miesto a spôsob plnenia predmetu dodatku

Miestom plnenia predmetu dodatku je miesto in~talácie uvedené v prílohe c
poskytovaných služieb k APV.

2.2. Zhotovitel' spristupni objednávatel'ovi predmet dodatku ~pecifikovan)' v bode 1.1.1. tohto dodatku a umožni objednávatel'ovi
prácu s APV KORWIN v ro~irenej verzii podl'a tohto dodatku.

2.1. tohto dodatku - Rozsah Iicencie a rozsah

2.3. Podpísaním tohto dodatku zhotovitel udel'uje objednávatelovi právo používat aplikacné programové vybavenie (roz~írcnú licenciu)

v súlade s ustanoveniami zmluvy c.72009 a v rozsahu licencii podl'a prílohy C. I k tomuto dodatku - Rozsah licencie a rozsah

poskytovaných služieb.

III.
Cena predmetu dodatku

ll. V zmysle z,;kona o cenách C. 1811996 Z z bola dohoQnutá cena za predmet dodatku na:

2 800 EUR bez DPH

(slovom: Dvetisic osemsto EUR bez DPH)

3 360 EUR vrátane DPH

(slovom: Tritisíc tristo ~estdesiat EUR vrátane DPIl)

Sadzba DPH je 20%.
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3.2. Cena z;] priebežnú mesacnú podporu rozšírenej licencie - predmetu Wlluvy c. 72009 uvedeného v bode 2.1.1. zmluvy, je stanovená vo

vyške:

783,88 EUR bez DPH
(slovom: Sedemstoosemdesiattri EUR a osemdesiatosem centov bez DPH)

940,66 EUR vrátane DPH
(slovom: Devätstoštyridsat EUR a šestdesiatšest centov vrátane DPH)

Sadzba DPH je 20%.

Túto cenu má právo zhotovitel navyšít každorocne s úcinnostou od l. januára príslušného kalendárneho roka o výšku intlácie oficiálne
zverejnenú ~tatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok.

3.3. Platená priebežná mesacná podpora rozširenej licencie APV KORWIN podl'a bodu 3.2. zacína plynút dnom 1.5.20 II.

IV.

Platobné podmienky

4.1. Úhrada ceny za rozšírenie licencie - predmet dodatku uvedený v bode 1.1.:

4.1.1. Objednávatel zaplatí zhotovitelovi cenu predmetu dodatku podla bodu 3.1. na základe faktúry vystavenej zhotovítelom v lehote
splatnosti uvedenej na faktúre.

4.2. V pripade omeškania objednávateJ'a s úhradou záväzku môže zhotovitel uplatnit sankcie v Wlysle platných právnyeh predpisov.

V.

Zúnrecné ustanovenia

5.1. Dodatok C. 120 II k Wlluve C. 72009 nadobúda platnost a úcinnost dnom podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán a úcinnost

podl'a § 41a Obcianskehu L.ákunnika dnom nasicdiuÚcim po dni z'/i:rcjn~:,ia :1~·.••·cl, stránke objednávatela, no :wjne,:ki,r od 1.5.20 II.

5.2. (lánkyabody Wlluvy c. 72009 neupravené týmto dodatkom, zostávajú platné a úcinné

5.3. Zhotovitel prehlasuje, že všetky práva a povinnosti (vrátane autorských práv) spolocnosti Euroaltis, a.s. prešli v súvislosti s fúziou
spolocnosti Euroaltis, as aDATALAN, a.s. na právneho nástupcu spolocnost DATALAN, a.s.

5.4. Dodatok C 120 II k Wlluve C. 72009 je neoddelitelnou súcastou Wlluvy C. 72009.

5.5. Neoddelitelnou súcastou tohto dodatku sú prílohy, a to nasledovné:

Príloha C. I - Rozsah licencie a rozsah poskytovaných služieb k APV

5.6. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po podpise jeden rovnopis vráti objednávatel zhotovitelovi.

5.7. Po precitaní dodatku, na znak súhlasu s jeho obsahom, bol tento podpísaný zástupcami zmluvných strán.

za zhotovitela

Ing. Michal Klacan
clen predstavenstva

~.DA~ALAN
DATALAN, a. s.

GalVlnlho 17/A. Sl1 04 ar'flallv,
ICO: 35 810 734 It DPH: SK 20211259!75-,.
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V .1.L.:.. lr91(fjt!((;fe.U .., dna f...'1· 2011

__mc:E~ mmmm
za objednávatela

Ing. Peter Lednár, CSc.
primátor mesta



Rozsnh licencie n rozsnh poskytovnných služieb k AP\'

Miesto inštalácie AP\':

j\lesto Zlaté Moravce, Mestský úrad, UI.I.Mája 2 .953 O I Zlaté Moravce

Pocet použív'ltelov I Uednej) licencie AP\': .tO (štyridsat)

Rozsnh licencie AP\':

l. Ekonomický podsystém

Úctovnictvo
Faktunicia

Objednávky
Pokladna
Banka

Rozpocet
Dan z nehnuternosti

Miestne dane a poplatky
Majetok/Sklad

2. Evidencn)' podsystém

Evidencia obyvaterov
Evidencia podnikatel'ov

Evidencia žiadosti/Povol'ovacie procesy/Správne konanie
Kataster nehnutel'ností

Voloya referendum
Evidencia hrobov)'ch miest
Evidencia zmlúv

Sociálna agenda
Exekucne konanie

3. Administratívn)' podsystém

Registratúra (pošta) a archív
Podaterna

Uznesenia, VZN, poslanci, porady, úlohy
Žiadosti o informácie

Stažnosti a petície
Podpora worktlow

.t. Grafický podsystém

Prehliadac formátu dgn
Gratická evidencia stavebných objektov

5. M,mažérsk)' modul

6. Administrátorsk)' modul

Príloha c. I

Rozs:lh služby nod!'a bodu 1.16.5. VOl' zhotovitel:1 Termín dodani:1 služby
Do 6 hodin mesacne

mesacne, k poslednému dnu kalendárneho
mesiaca
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