Dodatok č. 3 k zmluve

č.

A/3047/02/2008

Dodatok č . 3
ku zmluve č. A/3047/02/2008
Zmluva o aktualizácii programov
Znenie zmluvy č. A/3047/02/2008
a znenie dodatkov
k nej medzi nižšie uvedeným
a nadobúdateľom/objednávateľom
ZŠ s Mš Chlebnice, IČO 37808770 sa menia dopĺňa takto:

poskytovateľom

1) Poskytovateľ v čl. 1 Zmluvné strany:
Organizácia
Adresa sídla
V zastúpení
Bank. spoj.
IČO
DIČ
IČDPH
Registrácia
Tel.
E-mail

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého č. 2366/25B, 900 31 STUPAVA
Ing. Ján Vlček, konateľ
SISp, a.s. Bratislava, fil. Stupava
č. Účtu 5035907887/0900
46919805
2023645162
neplatiteľ DPH
OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 85599/B
02/65459 251
topset@topset.sk

2) Článok 4 sa dopľňa o definíciu celkovej fakturovanej sumy (ceny) takto:
a) Poskytovateľ bude fakturovať (ak ešte v danom roku nefaktúroval) nadobúdateľovi/objednávateľovi po
termíne, kedy sa stane poskytovateľ zo zákona platcom DPH celkovú sumu za ročný aktualizačný poplatok
(podľa typu zmluvy a dodatkov - ročný licenčný poplatok/ročný servisný poplatok/ročný paušálny poplatok za
podporu a služby) vo výške súčtu dohodnutej ceny bez DPH uvedenej v zmluve v článku
4 v znení
príslušných dodatkov k zmluve a sumy DPH zo základu dane podľa aktuálnej sadzby DPH.
b) Počas obdobia od začiatku roku 2013, v ktorom nebude poskytovateľ platiteľom DPH, bude poskytovateľ
fakturovať nadobúdateľovi/objednávateľovi celkovú sumu za ročný aktualizačný poplatok (podľa typu zmluvy
a dodatkov - ročný licenčný poplatok/ročný servisný poplatok/ročný paušálny poplatok za podporu a služby „Poplatok") v rovnakej výške, ako je uvedená celková suma v predchádzajúcom odstavci pod písm. a)
tohoto dodatku k zmluve. Celková fakturovaná suma bude pre rovnako dlhé fakturačné obdobie rovnaká
ako v roku 2012.
3) Ostatné ustanovenia článku 4 a celej zmluvy č. A/3047/02/2008 zostávajú nezmenené.
4) Tento Dodatok č.3 ku zmluve je vyhotovený vo dvoch origináloch, z ktorých si po jednom vyhotovení ponechajú
poskytovateľ aj nadobúdateľ/objednávateľ.
5) Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť po jeho podpise obidvomi zmluvnými stranami na druhý deň po jeho
zverejnení v zmysle znenia §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

V Stupave dňa 04.01.2013

Za poskytovateľa
Ing. Ján Vlček
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