KÚPNA ZMLUVA
č. U910/2012
1.

Zmluvné

1.1.

Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Zápis do OR:
Banka:
Telefón:
Zastúpený:

MADE spol. s r.o.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
36041688
Okresný súd v Banskej Bystrici odd. Sro, vložka Č.6451/S
Tatrabanka, 2623481276/1100
048/2861353
Ing. Pavol Skočovský, konateľ spoločnosti

12

Kupujúci:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Telefón:
Zastúpený:

Obecná knižnica
č. 223, 082 63 Jarovnice
42090075
0918/338344
Bc. Mária Dobrovičová, riaditeľ

.

.

2

.

strany

Predmet zmluvy

2.1.

Predávajúci sa zaväzuje predať kupujúcemu používateľské práva k programovému vybaveniu
informačného systému pre obce a mestá URBIS® v konfigurácii uvedenej v Prílohe č. 1, ktorá
sa stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2.2.

Predávajúci sa zaväzuje k programovému vybaveniu uvedenému v predchádzajúcom bode
poskytovať kupujúcemu službu Systémová podpora, ktorá zahŕňa: e-mailové a telefonické
konzultácie (hotline), update a legislatívny upgrade.

2.3.

Kupujúci sa zaväzuje predmetné programové vybavenie a služby od predávajúceho prevziať
a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

3.

Kúpna cena a

3.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.1
(používateľské práva k programovému vybaveniu) je 399 € vrátane DPH
(tristodeväťdesiatdeväť eúr).

3.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predmet zmluvy uvedený v bode 2.2
(služba Systémová podpora) je 70 € vrátane DPH (sedemdesiat eúr) za kalendárny štvrťrok.

3.3.

Predávajúci má právo navýšit’ cenu uvedenú v bode 3.2 každoročne s účinnosťou od 1.4.
minimálne o výšku inflácie zverejnenú Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok.

4.

Spôsob

4.1.

Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu uvedenú v bode 3.1 najneskôr do 14 dní po dodaní
inštalačného CD URBIS predávajúcim.

4.2.

Kupujúci sa zaväzuje uhrádzať pravidelný poplatok za službu Systémová podpora uvedený
v bode 3.2 každý kalendárny štvrťrok po celú dobu poskytovania tejto služby, a to na základe
faktúry vystavenej predávajúcim so splatnosťou 14 dní.

4.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ kupujúci nezaplatí ktorékoľvek finančné plnenie vyplýva
júce z tejto zmluvy v termíne stanovenom danou faktúrou alebo touto zmluvou, je predávajúci
oprávnený požadovať a kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške
0,1% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

5.

ZÁRUKA, REKLAMÁCIE A PODMIENKY PRE PLATNOSŤ ZÁRUKY

5.1.

Predávajúci garantuje funkčnosť programového vybavenia URBIS®, ktorá zodpovedá dodanej
dokumentácii. V prípade zistenia závady programového vybavenia URBIS® je kupujúci
oprávnený uplatniť reklamáciu.

cena za služby

úhrady kúpnej ceny a cien za služby
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5.2.

Konkrétne záručné a reklamačné podmienky sú uvedené v Licenčných podmienkach, ktorých
znenie platné v čase podpisu tejto zmluvy je v Prílohe č. 2.

5.3.

Pre platnosť záruky je kupujúci povinný:
a) bez výnimiek dodržiavať pokyny uvedené v dodanej dokumentácii programového vybavenia
a ustanovenia Licenčných podmienok;
b) zabezpečiť používanie programového vybavenia URBIS® iba vyškolenými pracovníkmi;
c) používať programové vybavenie URBIS® na počítačoch spĺňajúcich technické podmienky
pre jeho prevádzku, ktoré sú uvedené v Licenčných podmienkach.

5.4.

Zmluvné strany považujú za nesporné, že predávajúci neručí za bezpečnosť dát a nezodpo
vedá za chyby programového vybavenia URBIS®, ktoré dôkazné nevzniknú jeho zásahom
alebo ktoré vzniknú v dôsledku neposkytnutia informácií zo strany kupujúceho, ktoré sú nutné
pre riadne odovzdanie a uvedenie do prevádzky programového vybavenia URBIS®.

6.

Ostatné

6.1.

Kupujúci je povinný zoznamovať predávajúceho pri jeho servisných činnostiach spojených
s predávaným programovým vybavením so všetkými potrebnými údajmi, dátumami, informá
ciami a podmienkami predpokladaného využívania software a hardware v rámci činnosti
spoločnosti kupujúceho.

6.2.

Kupujúci súhlasí s uvádzaním svojho názvu v tlačových materiáloch a pri propagačných akciách
predávajúceho.

6.3.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky informácie získané v rámci obchodného vzťahu vyplý
vajúceho z tejto zmluvy budú považované za dôverné a nebudú z ich strany zneužité ani inak
šírené.

7.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

7.2.

Kupujúci môže túto zmluvu vypovedať písomnou formou v trojmesačnej výpovednej dobe.
Predávajúci môže túto zmluvu vypovedať s okamžitou platnosťou pri nesplnení Licenčných
podmienok, ktoré sú uvedené v Prílohe č.2 tejto zmluvy, a v prípade, že kupujúci mešká
s ktorýmkoľvek finančným plnením vyplývajúcim z tejto zmluvy dlhšie než jeden mesiac.

7.3.

Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Adresy, mená pracovníkov zmluvných strán,
telefónne a faxové čísla je možné meniť aj jednostranným písomným oznámením; zmluvné
strany sa zaväzujú bez meškania oznamovať zmeny uvedených údajov druhej zmluvnej strane.

7.4.

Tato zmluva, ktorá nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu, je vyhotovená v dvoch
exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom.

7.5.

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, s jej obsahom
súhlasia, a že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle,
čo potvrdzujú nižšie uvedenými podpismi.
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Prílohy:
Príloha č. 1 - Konfigurácia programového vybavenia
Príloha č. 2 - Licenčné podmienky
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Licenčné podmienky
programového vybavenia URBIS
(platné od 01.01.2010)
■

Programový systém URBIS® je súbor programov, ktoré sú chránené podľa autorského
zákona.

■

Systém URBIS® je dodávaný na originálnych nosičoch dát, ktoré autorizované
nahrala firma MADE, spol. s r.o.

■

Výrobca prevádza na užívateľa právo na používanie programového systému URBIS®
na jednom databázovom served, najednej lokálnej počítačovej sieti (sieťová verzia),
pokiaľ nie je v zmluve uvedené inak.

■

Užívateľ tejto licencie sa zaväzuje využívať URBIS® na plnenie vlastných úloh,
neprevádzať získané oprávnenie na inú osobu, nepožičiavať a neprenajímať alebo iným
nedovoleným spôsobom nakladať so systémom URBIS® a jeho aktualizáciami.
Prípadné postúpenie užívacieho práva tretej osobe musí byť dohodnuté zmluvou
s dodávateľom systému URBIS®.

■

Užívateľ tejto licencie nesmie akýmkoľvek spôsobom URBIS® alebo jeho časť modifikovať
alebo prekladať. Nesmie používať disasemblovanie, dekompiláciu, ani iné metódy
reverzného inžinierstva.

Technické

■

podmienky

Programové vybavenie je prevádzkovateľné na všetkých počítačoch PC AT úplne
kompatibilných s IBM, vybavených min. procesorom PENTIUM, min. 256 MB RAM,
pod operačným systémom min. Microsoft Windows XP.

ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

•

Dodávateľ ručí za zhodnosť programu s platnou legislatívou v okamihu distribúcie.

■

Záruka na kvalitu nosičov dát je 1 mesiac odo dňa inštalácie. Kvalitou nosiča sa rozumie
prečítanie média a všetkých súborov obsiahnutých na tomto médiu v mechanike počítača.
Ak sa prejaví v tejto lehote vada nosičov, dodávateľ na vlastné náklady tieto nosiče
obratom vymení a záruka začína bežať znovu.

■

Odberateľ sa zaväzuje oznamovať poruchy programu písomne resp. faxom na adresu
resp. faxové číslo dodávateľa. Pre urýchlenie riešenia problému môže odberateľ oznámiť
poruchu programu aj e-mailom na adresu dodávateľa uvedenú v Kúpnej zmluve.

■

Funkcia programu mimo rámec dodanej dokumentácie ani nevhodnosť programu
pre dosiahnutie cieľov odberateľa nie sú dôvodom na uplatnenie reklamácie.

■

Dodávateľ neručí za bezpečnosť dát a nezodpovedá za závady, ktoré preukázateľne
nevzniknú jeho pracovným zásahom alebo vzniknú v dôsledku neposkytnutia informácií
odberateľom.

■

Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym používaním programových
produktov alebo chybným nakladaním s nimi, prípadne neoprávneným pozmeňovaním,
inštalovaním, kopírovaním alebo iným neoprávneným použitím. Dodávateľ neručí
za prípadné škody či náklady, ktoré vznikli nesprávnym používaním tohto programového
vybavenia.

Príloha č. 1
Konfigurácia informačného systému URBIS

Licencia

č.

11297

pre:

Obecná knižnica
č. 223
082 63 Jarovnice
IČO:42090075

Moduly v licencii
31
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3113

Podvojné účtovníctvo
Základ
Účtovníctvo
Rozpočet
Výkazy
Pokladňa
Banka
Faktúry
Podnikateľská činnosť
Ceniny, materiál
Objednávky

32
3201

Sklad
Základ

33
3301

Majetok
Základ

34
3401

Personalistika
Základ

35
3501

Mzdy
Základ

92
9201

Správa systému
Základ

