Dodatok ČA k zmluve č.

A/3047/02/2008

Dodatok č. 4
ku zmluve č. A/3047/02/2008
Zmluva o aktualizácii programov

Znenie zmluvy č. A/3047/02/2008
strany:
Organizácia
Adresa sídla
V zastúpení
Bank. spoj.
IČO
DIČ
IČDPH
Registrácia
Tel.
E-mail
a nadobúdateľom

a znenie

dodatkov

k

nej medzi

poskytovateľom

uvedeným

včl.l

Zmluvné

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
SK2023645162
OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 85599/B
02/65459 251
topset@topset.sk
ZŠ s MŠ Chlebnice, Chlebnice č.134, 02755 Dlhá nad Oravou, ICO 37808770

sa mení takto:

1) Pre nižšie uvedené programy sa v zmysle znenia ods. 4.2 zmluvy menia v ods.4.1 aktualizačné poplatky (ročné)
od roku 2014 vrátane dohodou zmluvných strán takto:
Účtovníctvo
Majetok

95,00 € bez DPH (114,00 € s DPH)
75,00 € bez DPH (90,00 € s DPH)

2) Ostatné ustanovenia článku 4 a celej zmluvy č. A/3047/02/2008 zostávajú nezmenené.
3) Tento Dodatok č.4 ku zmluve je vyhotovený vo dvoch origináloch, z ktorých si po jednom vyhotovení ponechajú
poskytovateľ aj nadobúdateľ.
4) 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 27.03.2014

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366/251, §00 31 Stupava
T: 02/65459251. B: topsMBt@topset.sk
IČO: 46919805, IČ DPH: SK2023645162
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Za poskytovateľa
Ing. Ján Vlček
konateľ

Základ ňá škbiä
s materskou školou

m
Za nadobúdateľa

Dodatok čAk

zmluve č. A/3047/02/2008

2

Potvrdenie o zverejnení
Potvrdzujem týmto, že

Dodatku č. 4

Dodatok č. 4 ktorým sa mení a dopĺňa „Zmluva o aktualizácii

programov"

č.

A/3047/02/2008 bol zverejnený v zmysle znenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov dňa

.^-..f/...^í?.fíf.

www.

na webovom sídle nadobúdateľa:

ÁÁskkJs.^íĹQLí

sk.
Základná škola
s materskou školou

Za nadobúdateľa

>

