
DODATEK č. 2 / 2018 k obchodní smlouvě č. P/0303110
o aktualizaci licence programového Systému PERM 3

(dále jen dodatek)

mezi:

Zdravotnická záchranná služba Zlínského
kraje, příspěvková organizace

Název a SÍdIOÉ Peroutkovo nábřeží 434
PSČ 760 01, Zıín
dne 24. února 2004

Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci): spisová značka:
Pr 1278 vedena' u Krajského soudu v Brně

Statutární zástupce: JUDr. Josef Valenta, ředitel

IČ: 62182137

DIČ: c262182137

(dále jen odběratel)
a

Kvasar, spol. s r.o.
Název a sídlo: l ,

K Pasekam 3679, 760 01 Zlın, P.O.BOX 141

C 907 vedená u Krajského Soudu v Brně
Zápis v obchodním rejstříku (či jiné evidenci): , _

Den zapısu 28. 3. 1991

Statutární zástupce: Vítězslav Vicherek, jednatel

IČ: 005 69 135

DIČ: cz 005 69 135

(dále jen dodavatel)

(Společně „smluvní strany“)

1. Předmět dodatku
Změna parametrů časově a územně neomezené nevýhradní licence personálního a mzdového
Systému PERM 3 na verzí do 450 osobních čísel na HPP, 1 databáze, 1 uživatelský přístup.

Z. Cenová a platební ujednání
Dodavatel Se dohodl s odběratelem na následujících cenách Za rozšíření licence Systému:

a) doplatek ceny licence PERM 3 (navýšení+ 150 osobních čísel na HPP) _ _3§.000,- Kč"ý
b) úprava ceny pololetní „Technické podpory" PERM 3 19 800 _KČ

(navýšení+ 9.900,- Kč) první platba Zvýšené ceny v lednu 2019 ' '
K uvedeným cenám bude účtována DPH dle aktuálně platného Zákona o DPH.



Dohodnutou částku dle bodu a) uhradí odběratel na Základě faktury vystavené dodavatelem
nejpozději do 15 dnů od podpisu dodatku Oběma Smluvními stranami. Splatnost faktury bude 10 dnů
od jejího doručení odběrateli.

3. Aktualizace ceníku poskytovaných služeb nad rámec technické
podpory

Služba Cena služby (bez DPH)

Konzultant, školitel 800 Kč/hod.
Programátor 1000 Kč/hod.
Cestovní náhrady 10 Kč / km

Ceny se mohou měnit v závislosti na cenách pohonných hmot a inflaci. Aktuální ceník uvádíme na
Www.kvasar.cz. K uvedeným cenám bude účtována DPH dle aktuálně platného Zákona o DPH.

4. Aktualizace kontaktů uživatelské podpory
Email (helpdesk): perm@kvasar.cz, hotline: 577 212 500

5. Závěrečná ustanovení

a) Dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, Z nichž každá Smluvní strana obdrží po
jednom vyhotovení.

b) Objednatel Se Stává oprávněným uživatelem rozšířené verze Systému v momentě úhrady
dohodnuté ceny dle ČI. 2, bodu a).

c) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních Stran.
d) Ostatní ujednání předmětné Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

Za dodavatele:

Datum: 8.10.2018

Za Odběratele:

Dam“ 17-10- 2018

Vítězslav Vicherek, jednatel
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