ZMLUVA NA SERVIS
SOFTVÉRU INFO SYSTÉM-VSTUPENKY -

l. Zmiuvné strany.

1. Objednávate ľ:

Divadlo Andreja Bagara v Nitre,
Svätoplukovo námestie 4, 950 53 Nitra
zastúpený:
Ján Geššo, riadite ľ divadla
bankové spojenie:
Štátna pokladnica
číslo ú čtu:
700031060918180
IBAN:
SK 12 8180 0000 0070 0031 0609
SWIFT:
SPSRSKBA
i Čo:
00164895
2021246623
Dl Č :
(objednávate ľ nie je platcom DPH)
(ďalej len objednávate ľ )
ACE SYSTEM, spol. s r.o.,
Štiavnická 18, 949 01 Nitra
Zaregistrovaný v Obchodnom registri Okresného súdu v: Nitre
Oddiel: Sro
Vložka čIsio: 14391/N
zastúpený:
Zdenkom Bielikom, konatelom spolo čnosti
bankové spojenie:
2. Zhotovite ľ:

i Čo:
Dl Č :
l Č DPH:
(ďalej len zhotovite ľ

36556769
2021778110
SK2021778110
)

11. PREDMET ZMLUVY
2.1 Predmetom zmluvyje základný udržiavacl servis programu ,,Vstupenky - Web On-line predaj
spočĺvajúci v riešení drobných prevádzkových problémov a drobné funk čné úpravy v programe
nevyžadujúce zmenu štruktúry databáz alebo logiky programu, resp. už existujúcich funkcií.
2.2 V prípade, že rozsah servisných zásahov prekro čí čas 2 hod prác alebo budú požadované rozsiahlejšie
úpravy alebo pndanie novej funkcionality do programu, tieto práce budú fakturované samostatne pod ľa
časovej a programátorskej náro čnosti a budú nešené dodatkom k zmluve na zákiade vzájomnej
dohody.

111. Č AS PLNENIA
3.1 Dodávatel uskuto č ní pinenie priebežne v celom rozsahu čI.
2.1. po čas trvania zmluvy pod ľa
požiadaviek objednávate ľa.
IV. CENA
4. 1 Cena za servis WebOnLine-APV za kalendárny mesiac je stanovená dohodou, a to:
Cena bez DPH: 150,- EUR
slovom stopätdesjat EUR bez DPH.

4.2 K cene za servis WebOnLine-APV bude pripo č ítaná cena za spracovanie a vyú
čtovanie
OnLine platieb za predchádzajúci kalendárny mesiac pod ľa aktuálne platného cenníku za
jednotlivé položky a je stanovená dohodou.
4.3 K fakturovanej č iastke bude pripo č ítaná DPH v jej aktuálne platnej sadzbe ur
č enej zákonom.
V. PLATOBNÉ PODMIENKY
5.1

Zmluvné strany sa dohodli, že sa bude vystavova ť sumáma faktúra lx mesa
čne do 10. d ňa
nasledujúceho mesiaca. V samostatnej prílohe bude detailný rozpis jednotlivých položiek.
5.2 Objednávate ľ sa zaväzuje uhradit cenu na základe dow č
enej faktúry. Splatnos ť tejto faktúryje 14
dní odo d ň a dowčenia objednávateľovi. Za deň
úhrady sa považuje odpísanie finan čnej čiastky
z účtu objednávatela v prospech ú čtu dodávateľa.
5.3 Faktúra musí ma ť náležitosti da ň ového dokladu.

Vlll. ZÁVERE Č NÉ USTANOVENIA

8.1 Táto zmluva je bola vyhotovená v dvoch exemplároch s platnos ťou originálu, pri
čom každá zo
zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie.
8.2 Meniť alebo dop ĺň at text tejto zmluvy je možné len formou p
ĺsomných dodatkov, ktoré budú
platné ak budú riadne potvrdené a podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných
strán.
8.3 Dodatky musia byt vyhotovené v rovnakom po č te ako táto zmluva.
8.4 Zmluva nadobúda platnost d ň om jej podpisu štatutámymi zástupcami zmluvných strán.

Zdenko Bielik
konate ľ spoločnosti

objednávate ľ \
Ján Geššo
riaditel divadla

