
ZMLUVA č. 2011/023/O  o poskytnutí programových licencií firmy Ifosoft v.o.s 
a služieb 

uzatvorená medzi : 
 
Dodávateľ: BrIS s.r.o.  ,  Pod Kamennou baňou 55, 08001 Prešov 
IČO :  44 401 990                 DIČ :   
Bankové spojenie :     číslo účtu :  
zastúpená : Ing. Martin Brilla 
tel.:   0903 963 943                                      e-mail: martin.brilla@mail.t-com.sk 

 
Odberateľ : Obec   Haligovce, 065 34 Haligovce 
IČO :  00 329 878    DIČ:  
Bankové spojenie :      Číslo účtu :  
zastúpená :  Milan Volček, starosta obce 

 
I. PREDMET ZMLUVY 
A/ Predmetom zmluvy je predaj  licencie a update / nových verzií / - modulov ekonomického 
informačného systému - programového produktu firmy Ifosoft v.o.s. Prešov. 
B/ Poskytovanie služieb spojených s programovým vybavením podľa cenníka firmy BrIS s.r.o. a to 

školenia, inštalácie, konzultácie, poradenstvo a ďalšie podľa potreby odberateľa. 
 

II. ČAS PLNENIA 
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať predmet zmluvy podľa článku I. bod A do 10 dní po uhradení 
zálohovej faktúry, ktorá bude vystavená najneskôr 14 dní pred dodávkou novej verzie, resp. nového 
produktu firmy Ifosoft v.o.s.. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať služby na základe objednávky 
odberateľa. V prípade dodávky novej verzie ekonomických programov začiatkom roka môže trvať 
dodávka aj dlhšie, podľa termínu vydania novej verzie firmou Ifosoft v.o.s.. 

 
III. MIESTO PLNENIA 
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať predmet zmluvy odberateľovi a to : 
1.Software  - základná inštalácia v sídle odberateľa / pri hodnote programov nad 398,40 € je inštalácia 
v cene produktu/, všetky ďalšie upgrade a update budú dodávané poštovou zásielkou (v prípade 
vyžiadania aj elektronickou poštou) na adresu odberateľa. 
2. Služby - ostatné služby podľa požiadavky odberateľa. 
 

IV. CENA 
Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi cenu za predmet tejto zmluvy podľa platného cenníka 
firmy Ifosoft v.o.s. za programové vybavenie a cenu za update, ktorú stanovuje firma Ifosoft pre každý 
update osobitne napr. u mzdovej agendy.  U ekonomickej agendy je update 20% z cenníkovej ceny  
programov  firmy Ifosoft v.o.s.. 
Platby za súvisiace služby budú fakturované na základe priložených záznamov prác, prípadne 

v hotovosti na mieste výkonu služieb. 
 
V. SPÔSOB PLATBY 
Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi dohodnutú cenu predmetu zmluvy na základe zálohovej 
faktúry a faktúry dodávateľa.  

 
VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajú z tejto zmluvy a z ustanovení zákona č.513/1991 Zb. 
Dodávateľ i odberateľ sa zaväzuje zachovať v tajnosti všetky obchodné informácie, získané počas 
trvania tohto zmluvného vzťahu. Záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení zmluvného vzťahu. 
Všetky náležitosti tejto zmluvy je možné písomnou formou zmeniť na základe dohody oboch 
zmluvných strán. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Táto zmluva bola vyhotovená v                        
2 vyhotoveniach, z ktorých 1 prevzal dodávateľ a 1 odberateľ. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť 
dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 
 

V Prešove,  dňa 07.01.2011 
 

Dodávateľ:        Odberateľ: 
Ing. Martin Brilla      Milan Volček 
      konateľ                                                                starosta obce 
        v.r.                                     v.r. 


