Dodatok Č. 212019
K Zniluve o poskytovaní služieb Č 008/2007, Zmluve O elektronickoni zasielani faktúr zmluvným
partnerom Zo dňa ‘L7 2011
vzneni ich doplneni a dodatkov účinných ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto dodatku
(ďalej jednotlivo ako ‚zmluva abbo spolu ako ‚zmluvy)

Článok I.
Zmluvné strany
Poskytovater:

Objednávateľ:

Obchodně meno:
Sídlo:

DATALAN, as.
Krasovského 14
851 01 Bratislava

Štatutárny
orgán:

Ing. Marek PašČák,
predseda predstavenstva

Názov:
Sídlo:

Mesto Bytča
Námestie SR Č. 111
014 01 Bytča

Štatutárny
orgán:

Ing. Miroslav Minárčík - primátor
00321192
2020626399

IČO:
IČ DPH:
DIČ:
zapisany:

35810734
5K2020259175
2020259175
v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, odd.: Sa,
vložka č. 2704/B

IČO:
DIČ:

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT kód:

SKO3 0200 0000 0023 6261 0657
SUBASKBX
Všeobecná úverová banka as.

Bankové spojenie: VÚB as.
IBAN: 5K12 0200 0000 0000 2352 5432
SWIFT kód :

Osoba oprávnená
k podpisu zmluvy:

Ing. Marek Paščák,
predseda predstavenstva

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy:
Ing. Miroslav Minárčik - primátor
Osoba oprávnená rokovať o obchodných
záležitostiach:
Ing. Miroslav Minárčik - primátor

Osoba oprávnená
rokovat
o obchodných
záležitostiach:

Ing Lenka Virágová
(ďalej len „objednávatel“)

(d‘aIej len
poskytovatel“)
-

ďalej poskytovatel‘ a objednávateb‘ jednotlivo ako ‚zmluvná strana a spolu ako ‚zmluvné strany

Článok II.
Zmeny a dopinenia zmluvy
V súlade s článkom X zmluvy ‚SpoboČné a závereČné stanovenia uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok
& 2 (ďalej len dodatok a dodatek č Z), ktorým sa meni obsah zmluvy nasledujúcim spČsobom.
2.

Priboha Č. 1, ktorá je neoddebiteb‘nou súčastou zmbuvy sa meni a nahrádza sa v cebom rozsahu novou
Pribohou č 1, ktorá tvori prilohu dodatku č, 2.
Článok Ill.
Spoločné a záverečné ustanovenia
Tento dodatek nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými osobami zmluvných strán a v pripade, ak
zmbuvnej strane vyplýva povinnost zverejnit‘ tento dodatok v zmysbe všeobecne závazných právnych
predpisov. nadobúda úČinnosť dňom jeho zverejnenia, inak dňom jeho podpisu

2

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2j rovnopisoch
dostane každá zmbuvná strana
‘‚4

‘‘.

I

5

pbatnostou originálu, pnčom Po jednom rovnopise

3.

Zmluvné strany vyhlasujú. že tento dodatok uzatvárajú slobodne a véžne, zmluvné volnosť zmluvných strán
nie je obmedzená. zmluvné prejavy sú určité a zrozumitelné, dodatek si prečitali, jeho obsahu a právnym
účinkom z neho vyplývajůcim porozumeli, dodatok nebol podpisaný V tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom tento dodatok ČI‘ vlastnoručne pcdpísujú.

4.

Ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom výslovne nedotknuté zoslávajú v platnosti v nezmenenej podobe.

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

V Bytči, dňa

V Bratislave, dňa

)

Ing. Miroslav Minárčik
primátor

:

‘

í

Ing. Marek Paščák
predseda predstavenstva
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Priloha Č. I Zmluvy
Rozsah licenci; rozsah poskytovaných služieb k ARV a cena
Názov ARV; lnformačný systém KORWINa, IS Memphis
Miesto inštalácie ARV; Mestský úrad, Námestie SR 1, 014 01 Bytča
Kontaktná osoba objecfnávater: Ing. Alžbeta Kramárová, prednosta~bytča.sk
Kontaktná osoby poskytovatel‘: Ľubomír Kocvár ml., lubomir_kocvar@datalan.sk

Príloha Č. 3. Popis služieb a cenová kalkulácia
Cenaaa
Pohon
Ilconclu hodin hni
boo_DPH rožce

Pohor
P.O._Služba

Pools

donaci‘

Conan
Čni ber
DPH

Conana
meda‘
boa DPH

Conaza
lano DPH
ročne

A. OCORWIPO

a.
2.

ticeocia

Jndnoriaový li‘enčný poplatek

Konvic a Regionratúro Memphis
Ma Inn000ncn poplatek zapeacovan Ic Inginlutinnych onIon uudr2iavanie
tuthOnosti podia p.‘alnejloniolalls,
caitonuie kompanibility APVa novými nerobeni
o,terač něhosystěmu

525 C

45

20€

000€

00‘

.

Rcciotrntůra Memphis I APY, cloud)
aapracovanlele0i‘lativnyc hombonaudytovonie
rsnh&.oanl podIa plaIce) le~Ialutíey
zaisteale hompaobbilny~Va ne,ýmb vonlarnt
oporateého sysodmu
3.

Vadialood podporo

Podparau~~~a~a lha
Ina ‚nicoly)

4250 C

0

d601iolo služby: oelorontckd podpom vudialond
podpora. metodIcké unonorneynlo
opranné džoky spOl(anio selectee
podpora pniamouodbannlha, minimbla, Čerpanle
4ČH
„anoané odklady aspodilond V pripade herpanto
podparyočni nonýšlccaSEUR

C

55‘

110€

1320

32

60 €

10,00

720

B. Služby
žmplcmonnačné služby

‚0‘

.

2.

kOnvcrlln

60€

‘

3.

databdiové služby

noc

.

G0 C

.

4.
SPOLU
1,
2.

4200
11640

jeduordooaýpoplatok
BoČný provádnlsoyý poplatok

Rozsah licencie ARV:
Ekonomický podsystém
o Učtovnlctvo
o Fakturácia
o Objednávky
o
Pokladňa
o Banka
o Rozpočet
o Daň z nehnutel‘nosti
o Miestne dane a poplatky
o Majetol~Sklad
Administrativny podsystém
o Registratúra (pošta) a archiv
o Podateľňa
o Uznesenia, VZN, poslanci, porady, úlohy
o Ziadosti O informác?e
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900OC~“,

24

1.

r.‘,

3:

o

o

Sfažnosti a peticie
Podpora workflow

Evidenčný podsystém
o
Evidencia obyvateľov
o Evidenc~a podnikateíov
o Evidencia žiadosti/Povorovacie procesy/Správne konan~e
o
Kataster nehnuternosti
o Volby a referendum
o
Evidencia hrobových m~est
o Evidencia zmlúv
o
Sociálna agenda
o
Exekučně konania
o
Evidencia priestupkov
•

Manažérsky modul
Grafický podsystém
o Grafická evidencia stavebných objektov
Administrátorský modul
Za objednávateľa:
V Bytči, dňa

Za poskytovateľa:

~ «:.. ~2t~

Ing. Minárčik Miroslav
pnmator

..-

V Bratislave, dňa

-

DATALAN, as. ‘
Ing. Marek Paščák
pre~sedapredsiay~nstva
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