SMLOUVA O ÚDRŽBĚ PROGRAMOVÉHO
VYBAVENÍ PC MZDY Č. .....
uzavřená mezi
dodavatelem
Adresa
bankovní spojení
IČO
DIČ
tel.
Fax
Mobil
http
e-mail

a odběratelem

:

: RIPPEL Milan,
Tylova 1123, 342 01 Sušice
: GE Money 161932431/0600
: 18707271
: CZ5811300187
: 376 522 156
: 376 524 765
: 775 180 535
: http://www.pcmzdy.cz
: rippel@pcmzdy.cz

Název uživatele
ulice č.p.

Sídlo uživatele
IČO
DIČ
odp.zástupce
reg.číslo
verze

:
:
:
:
:

zakoupená verze
I.Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je údržba programového vybavení dodavatele „PC MZDY“, jehož
je odběratel registrovaným uživatelem. V případě legislativních a jiných změn libovolného rozsahu
nebo na základě požadavků registrovaných uživatelů bude program upraven nebo doplněn a poskytnut
odběrateli bez jakýchkoliv dalších poplatků.
II.Cena za údržbu
Dohodnutý roční poplatek za údržbu programového vybavení dle bodu III. této smlouvy činí
2900 - 5900 (dle zakoupené verze),- Kč ročně (v ceně jsou zahrnuty všechny
poplatky včetně distribučního média a poštovného).
Cena vyplývající z této smlouvy za práci dodavatele na pracovišti odběratele činí
100,- Kč za každou hodinu na pracovišti odběratele a 5,- Kč/km cestovní náhrady.
Tyto ceny jsou bez DPH, k ceně bude účtováno 19 % DPH.

III.Práva a povinnosti dodavatele
Poskytnout odběrateli bezplatně update programu v případě legislativních a jiných změn
libovolného rozsahu nebo v případě úprav a doplnění programu na základě požadavků uživatelů
nebo jakýchkoliv ostatních změn.
V případě požadavku odběratele provést zaškolení obsluhy programu nebo ostatní
požadovanou činnost na pracovišti odběratele v termínu po dohodě s odběratelem.
Poskytnout odběrateli bezplatný hotline servis na telefonních číslech dodavatele.
Zapracovat do programu požadavky odběratele (je na zvážení dodavatele, zda je možno
požadavek do programu zapracovat, tj. zda neodporuje platným předpisům nebo požadavkům
ostatních uživatelů nebo struktuře programu. V případě, že z výše uvedených důvodů nebude
požadavek odběratele do programu zahrnut, bude dodavatel odběratele o této situaci informovat a
dohodne s ním případnou úpravu požadavku odběratele). Požadavek bude zapracován do
programu (pokud bude splňovat výše uvedené podmínky) do následujícího update programu,
nejdéle do 3 měsíců.
IV.Práva a povinnosti odběratele
Odběratel je povinen dodržovat licenční ujednání dodavatele, které je součástí distribuční
verze programu a povinnosti vyplývající z této smlouvy (tj.především uhradit v termínu splatnosti
roční poplatky (hrazené čtvrtletně) za údržbu programu a ostatní platby vyplývající z této smlouvy
v termínu splatnosti daňového dokladu dodavatele).
Odběratel může využívat bezplatný hotline servis na telefonních číslech dodavatele.
Odběratel může požadovat na dodavateli libovolné úpravy programu, které neodporují
mzdovým a ostatním právním předpisům, požadavkům ostatních uživatelů nebo struktuře programu.
Odběratel může požadovat zaškolení obsluhy ( případně jinou činnost související
s předmětem smlouvy) na svém pracovišti.
V.Fakturace a placení
Roční poplatek bude fakturován dodavatelem odběrateli čtvrtletně (ve výši 1/4), na začátku
příslušného čtvrtletí. Ostatní poplatky vyplývající z této smlouvy (práce dodavatele na pracovišti
odběratele) budou fakturovány dle dohody s odběratelem.
Dodavatel zašle odběrateli vždy daňový doklad, na základě kterého odběratel provede
úhradu na účet dodavatele.
Pokud bude odběratel v prodlení s úhradou předchozích daňových dokladů dodavatele větší jak
30 dní po datu splatnosti, bude mu nejprve vystaven zálohový list. Na základě uhrazení tohoto
zálohového listu bude odběrateli vystaven daňový doklad a zaslána nová verze programu.
VI.Platnost smlouvy
Smlouva nabývá platnosti po podpisu obou smluvních stran.
Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
Sušice dne ...........................

........................................................................................
dodavatel

Sídlo uživatele dne ...........................

.........................................................................................
odběratel

