
Z M L U VA č.2112002
o vykonávaní pozáručného servisu,

uzatvorená podla §269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník).

Zmluvné strany

Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Správa zariadení Úradu vlády SR
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 1
Ing. Martin Turčan, riaditeľ
OO 002895
2020801508
Štátna pokladnica
7000060275/8186

( dalej len" odberatel'" )

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 6048 032/0200
Zápis v OR OS Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka č.: 8755/B

( ďalej len "dodávatel"')

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je , poskytnutie užívacieho práva k aplikačným programom a vykonávanie
pozáručného servisu do 31. decembra 2011 vrátane operácií spojených s uzávierkou roka.

1.1. PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO (Q-ÚES),
(Q.- !l.čtovná lJyidencia ~ieťová verzia) =jedna inštalácia základného modulu programu,

- inštalácia rozširujúcich sieťových modulov pre spracovanie na 3 pracovných staniciach,

1.2. ÚČTOVNÉ VÝKAZNÍCTVO (Q-ÚVS),
(Q.- !l.čtovné J!ýkazníctvo ~ieťová verzia) - jedna inštalácia základného modulu programu,

- inštalácia rozširujúcich sieťových modulov pre spracovanie na 2 pracovných staniciach,

1.3. FINANČNÁ EVIDENCIA (Q-FES),
(Q.- finančná lJyidencia) -jedna inštalácia základného modulu programu,

- inštalácia rozširujúcich sieťových modulov pre spracovanie na 3 pracovných staniciach,

1.4. ROZHRANIE ŠTÁTNEJ POKLADNICE Z programu FE (Q-RŠPFE)
(Q.- !iozhranie ~tátnej fokladnice z programu finančná Qvidencia) -jedna inštalácia zák!. verzie programu,

( ďalej len "programy").
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2. Programy zabezpečujú funkčný prechod na rozpočtovú klasifikáciu a právne predpisy platné od
1.1.20 ll.

Článok II.
Cena plnenia

1. Celková cena plnenia vrátane DPH za vykonávanie pozáručného servisu, poskytnutie užívacieho
práva k programom je stanovená na základe dohody medzi dodávatel'om a odberatel'om v súlade
so zákonom NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:

1.1. PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO (Q-ÚES)
jedna inštalácia základného modulu programu 1 krát 883,- .

inštal. rozšir. sieť. modulov na 3 prac ov. staniciach pre 3 krát 428,- .

.. 883,00 EUR
1284,00 EUR

1.2. ÚČTOVNÉ VÝKAZNÍCTVO (Q-ÚVS)
jedna inštalácia základného modulu programu 1 krát 627,- 627,00 EUR
inštal. rozšir. sieť. modulov na 2 prac. staniciach 2 krát 428,- 856,00 EUR

1.3. FINANČNÁ EVIDENCIA (Q-FES)
jedna inštalácia základného modulu programu... 1 krát 712, - .

inštal. rozšir. sieť. modulov na 3 pracovných staniciach. .. 3 krát 428,- .

............712,00 EUR
1284,00 EUR

1.4. ROZHRANIE ŠTÁTNEJ POKLADNICE z programu FE (Q-RŠPFE)
jedna inštalácia základného modulu programu 1 krát 712,- 712,00 EUR

Cena plnenia bez DPH

DPH 20% .

6358,00 EUR
l 271.60 EUR

Celkom k úhrade . = 7 629,60 EUR

Článok III.
Fakturácia a platobné podmienky

1. Právo na fakturáciu vzniká dodávatel'ovi po podpísaní tejto zmluvy obidvomi zmluvnými
stranami.

2. Dodávatel' a odberatel' sa dohodli na postupnej fakturácii celkovej ceny k úhrade za príslušné
polročné obdobia v roku 2011.
Za obdobie I.polroku 2011 sa vyfakturuje príslušná čiastka (t.j. polovica celkovej ceny k úhrade)
najneskôr do l. marca 2011.
Za obdobie II.polroku 2011 sa vyfakturuje príslušná čiastka (t.j. polovica celkovej ceny k úhrade)
najneskôr do 15. júla 20 ll.

3. Odberatel' uhradí faktúru v lehote splatnosti, tj. do 14 dní od jej doručenia.

4. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu uvedené v zákone č.222/2004 Z.z. o DPH,
v znení neskorších predpisov.
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5. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne, alebo neúplné údaje, odberateľ je oprávnený ju
do dátumu jej splatnosti vrátiť dodávateľovi.
Dodávateľ faktúru podľa charakteru nedostatkov bud' opraví, alebo vystaví novú. U tejto opravenej
(novej) faktúry beží nová lehota splatnosti.

Článok IV.
Pozáručný servis

1. V pozáručnom servise sú zahrnuté nasledovné práce a činnosti:

1.1. dodanie nových verzií programov pri zmenách právnych predpisov a zmenách, týkajúcich sa
prepojenia na jednotný automatizovaný systém účtovníctva,

1.2. kontakt s autormi programov a základná bezplatná poradenská služba ( Hot Line ) počas
pracovných dní v čase od 8.00 do 16.00 hod.

Telefón: 033/6477390
02/64776850, 55572582

Mobil: 0905 254695
Fax / záznamník: 02/64776850
e-mail: komar.qsoft@.gmail.com

12@radiolan.sk

Dodávateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť odberateľovi nové alebo zmenené telefónne
čísla, resp. internetové e-mail adresy.

2. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, je dodávateľ povinný reklamované vady odstrániť
najneskôr do 7 dní odo dňa prijatia reklamácie elektronickou poštou, ak reklamované vady boli
spôsobené chybnou funkciou programu, alebo porušením povinností dodávateľa.

3. Vo vykonávaní pozáručného servisu nie sú zahrnuté nasledujúce práce a činnosti:

testovanie a odstraňovanie "počítačových vírusov" na počítačoch u odberateľa,

dalšie zaškolenia pracovníkov odberateľa (najmä v prípade personálnych zmien),

spracovanie konsolidačného balíka, vytvorené z koncoročného spracovania výkazníctva v
rozsahu piatich základných tabuliek,

pozáručný servis sa nevzťahuje na závady spôsobené vlastným zavinenim odberateľa
(zavírením programu, neodborné, neoprávnené zásahy, nesprávne prevádzkové podmienky,
svojvoľné prepísanie vlastného kódu programu).

4. Ak odberateľ bude požadovať vykonávanie pozáručného servisu po 31.12.2011, bude UZlvaCÍ
poplatok a podmienky vykonávania pozáručného servisu dohodnuté zmluvnými stranami ako
písomný dodatok k tejto zmluve, alebo zmluvné strany uzatvoria osobitnú zmluvu.

Článok V.
Všeobecné ustanovenia

1. Programy sú označené licenčným číslom, ktoré slúži na identifikáciu odberateľa a kontrolu
oprávnenia používania programov.
Odberateľ sa zaväzuje, že tieto údaje nebude odstraňovať alebo ich modifikovať.

2. Odberateľovi sa neudeľuje právo upravovať programy pre vlastnú potrebu.
Rozšírenie funkcií programov, uvedených v čl.I. ods.l. tejto zmluvy môže byť realizované na
základe objednávky odberateľa, ktorú dodávateľ písomne potvrdí s uvedením spôsobu určenia
ceny za požadované rozšírenie a vecných podmienok realizácie.
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Po ich akceptovaní zo strany odberateľa bude rozsah rozšírenia funkcií programov, spôsob určenia
ceny a vecné podmienky realizácie upravené formou písomného dodatku k tejto zmluve.

3. Odberateľovi nie je povolené bez písomného súhlasu dodávateľa predávať, darovať alebo
poskytnúť tretím osobám programy uvedené v čl.I, ods. 1. tejto zmluvy.

Článok VI.
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.l2. 2011, s možnosťou predÍženia.

2. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať výlučne formou písomných dodatkov, podpísaných
obidvomi zmluvnými stranami.

3. Zmluvné vzťahy, neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatných súvisiacich predpisov.

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

5. Zmluvaje vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.

V Bratislave, dňa:

Q.BG, SPOl. SR O.
DIVlzlA Q-SOFT,

POD L1POW -.13
~41 Q7 BR IS VA
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