
Poskvtovatelom:

Obchodné meno:

Sídlo:

lCO:

V mene ktorejkoná:

Registrácia:

Bankové spojenie:
IBA :

e-mailová adresa:

(dalej ako „Poskytovatel")

a

Objednávatelom:

Zákaznícke císlo:

Obchodné meno/Názov obce:

Sídlo:

ICO:

DIC:

e-mailová adresa:

(dalej ako „Objednávate!'")
(Poskytovatela Objednávateldalej spolu ako „Zmluvné strany")

za nasledujúcichpodmienok(dalej len „Zmluva").

Clánok r

Predmet plnenia

Zvolený balík funkcionalít softvéru a služieb:

181 MINI - SKLAD

O STANDARD

O PLUS

O MAXI

Cena: 19,00EUR bez DPH mesacne



'

vs.

podla dokumentu - Špecifikácia a cenník balíkov funkcionalít a služieb dostupnom na:

hups://ulozistc.,isplzcn.cz/1 srfBalickv. SW balick) sk.pdf, v casovej verzii aktuálnej pri podpise tejto
zmluvy.

II

Záverecné ustanovenia

1. Táto zmluva je vyhotovená elektronickýmpotvrdeníme-mailovejsprávy,ktorejje prílohou.
2. Neoddelitelnou súcastou tejto zmluvy je dokument - Špecifikáciaa cenník balíkov funkcionalít

a služieb dostupný na: https://uloziste.visplzcn.cz/1sr/Balicky/SWbalicky sk.pdf, v casovej verzii

aktuálnejpri podpisetejto Zmluvy.
3. Neoddelitelnou súcastou tejto zmluvy sú Všeobecné a licencné podmienkyPoskytovateladostupnéna:

hups:1/,issk.sk, (dalej ako „YOP·'). Tieto VOP predstavujúurcenie obsahu tejto Zmluvy, v súlade s ust.§
273 ods. 1 Obchodného zákonníka.

4. Táto Zmluva nadobúda platnost dnom jej podpisu oboma zmluvnými stranami alebo dnom jej
obojstrannéhopotvrdenia prostriedkami dialkovej komunikácie na emailové adresy uvedené v záhlaví

Zmluvy,ak sa Zmluva uzatvára prostriedkamidialkovejkomunikácie, a úcinnost dnom nasledujúcimpo

jej zverejnenéObjednávatelomv súlade so všeobecne záväznýmiprávnymi predpismi SR.

5. Zmluvu je možné menit len formou písomných dodatkov. potvrdených oboma Zmluvnými stranami, ak

nie je v Zmluve alebo vo YOP výslovne ustanovené inak.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že prvá platba za vybranýbalík softwaru a služieb bude od 1.11.2022

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej vôle, ich zmluvná volnost

nie je obmedzená, zmluva nebola uzavretá v tiesni, ani za inak nápadnenevýhodnýchpodmienoka ani v

omyle.
8. Zmluvné strany vyhlasujú,že si túto Zmluvu precítali,vzájomnevysvetlili,jejobsahu rozumejúa na znak

súhlasu ju vlastnorucne podpisujú.
9. Objednávatel svojím podpisom vyjadruje osobitne súhlas s úplným znením YOP, ktoré mu bolo pred

podpisom tejto Zmluvy poskytnuték dispozícii. s ktorým sa riadne oboznámil, ich zneniu porozumel a

Objednávatel vyjadruje vôlu, aby sa právne vztahy medzi nimi v každom prípade riadili VOP

Poskytovatela.

V.dna-

Poskytovatel:

V ••• 1„1
...

dna .•••••.

Objednávatel:




