
Dodatĺ)kŕ. 1 k zmluve č. tz2017-12-06vs3

Dodatok č. 1

ku zmluve č.  tz2017-12-06vs3

Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva

(ďale]-  [en ako ,,Zmluva``)

1)   Znenie   uvedenej   Zmluvy
Poskytovater`):

Organizácia
Adresa
V zastúpení

JČo
Dlč
lč DPH
Registrácia

fe/`
ema-Il

a znenie  jej   doterajších   dodatkov   k nej   medzi   Poskyto\rateľom (ďati   ako

TOPSET Solutions s.r.o.
Hollého 2366ffB,   900 31 STUPAVA
lng. Ján Vtik,  konateľ
lng.  Rastislav Vlčelq  konateľ
46919805
2023645162
SK2023645162
0R Okresného súdu  Bratislava I
Odd.:  s.r.o, \/ložka č.:  85599/8
02/65459 251
obchodffiDset.sk

34#oMbaúrg:štkeal;o|To oo5(9d;aieá7,  (Nää3búdaté,|yaad3:#tá;";)t:e?bd?aiej  aJ  ť::k,?ZVÍíuvné  sHt:an.k;,y,á sa   m::t
a dopĺňa týmto dodatkom takto:

1.1)  Pre  nižšíe  uvedené  programy a/alebo  služby  balíka WíncrTľ TOPSET sa v ods.  4.1,  Článok 4 Zmluvy  menia
c!ohodou zmluvných strán ročné 'aktualizačné a/alebo lícenčné poplatky od roku 2023 vrátane takto:

Dane
Registratúra

55,00 € bez DPH  (66,00 € s DPH)

45,00 € bez DPH (54,00 € s DPH)

i.2)  Na  koniec  ods.  4.1,  Článok  4  Zmluvy  sa  dopĺňa  text  „S4m  zi?í5Ven/-a  pof7/aÁ4oy  oc/tioÁu  2CÍ?j  of7roí/.
•   pôvodným cenám je 30,00 € bez DPH (36,00 € s DPH)` .

1.3)  Ak  je    ods.  4.2,     Článok  4  v Zmluve  uvedený  v]-ednom  spojítom  odstavci  bez  odrážok,  potom  zostáva
naďalej v platnosti jeho pôvodné znenie.   Ak sa te)ft ods. 4.2 člení na tri odrážky,  potom sa slovné spojenie
v r:rc!hej]  odi#z:k!f3  ,jadrovú  a čistú  infláciu  spotrebitel'ských  cien  (úhrn)"  mf!ri  rľa  sloNné  spciúe!riNe  „index
spotrebiteľských cien (inflácĺu)".

2)   Neoddelitel'nou   súčasťou   tohoto   dodatku   a aj    Zmluvy   sú   Všeobecné   licenčné   podmíenky   a všeobecné
obchodné   podmíenky  TOPSET  Solutions   s.r.o.   vo   verzii   2022.1,   vydané   08.   augusta   2022   (d'alej   ako
Všeobecné   lícenčné  podmienky  a Všeobecné  obchodné  podmienky),   ktoré  sú  zverejnené  na   internetovej
stránke     Poskytovateľa     www.topset.sk.     Predchádzajúce     verzie     Všeobecných     licenčných     podmienok
a Všeobecných  obchodných  podmienok  strácajú  pre  Zmluvu  a predchádzajúce  dodatky  platnosť a účinnosť
nadobudnutĺm   platností   a  účinnosti  tohto   dodatku.   Obe  zmluvné  strany  vyhlasujú   a zaväzujú   sa,   že   po
nadobudnutĺ  platnosti  a  účinnosti  tohto  dodatku  sa  budú  riadíť    aj  ustanoveniami  Všeobecných  licenčných

podmienok a Všeobecných obchodných  podmienok vo verzii 2022.1, vydaných  08.  augusta 2022.

Výnímkou    ztohoto    záväzku    je    zmena,     rozšĺrenie,    zúženie,    modifikovanie    príp.    nahradenie    znenia

jednotlívých   odstavcov   Všeobecných   licenčných      podmienok  a všeobecných   obchodných   podmienok   ich
zmeneným  znenĺm  v prĺslušných  častiach  Zmluvy  a   jej   prípadných  dodatkov.  V takom  prípade  má  znenie
Zmluvy     adodatkov     priorítu     pred     znenĺm     vyššíe     uvedených     Všeobecných     licenčných     podmienok
a Všeobecných  obchodných  podmienok.


