
Dodatok č. 2 
k Zmluve o dielo č. 81/2009 

uzatvorený medzi 

dodávateľom 

PROFMEL s.r.o. 
Ferienčíkova 1 
811 08 Bratislava 

IČO: 35 815 213 
DIČ: 2021581463 

objednávateľom 

Mesto SENEC 

903 01 SENEC 

IČO: 00305065 

zastúpený 
Ing. M ELICHÁR Peter 
konateľ 

Ing. Karol Kvál 
primátor 

Banka: Tatra Banka 
SK64 1100 0000 0026 2045 5419 

PRÍMA BANKA Slovensko a.s. 
SK94 5600 0000 0066 0282 7002 

Č1.1. 

PREDMET DODATKU 

1. Predmetom Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 81/2009 je úprava paušálnej 
sumy za vykonávanie pozáručného servisu programov spracovania ekonomickej a 
informačnej agendy (IS SAMO) dodaného firmou TRIMEL s.r.o. z dôvodu rozšírenia 
poskytovaných služeb o zabezpečenie automatizovaných funkcií exportu 
zverejňovaných informácií podľa zákona 211/200 Z.z. na webový portál mesta: 

• Zverejňovania faktúr 

• Zverej ňovania o bj ednávok 

• Zverejňovania zmlúv 

Firma PROFMEL s.r.o. je partnerom firmy TRIMEL s.r.o. zabezpečujúca 
softwarový servis IS SAMO. 

Článok 2. Zmluvy o dielo č. 81/2009 bude nahradený následovným znením : 



ČI. 2. 

CENA A SPÔSOB ÚHRADY 

2.1. Cena za poskytovanie služieb pozáručného servisu programov IS SAMO je 
stanovená dohodou na sumu 900.00 EUR za obdobie 1 kvartálu. 

2.2. V prípade doplnenia komplexu informačného systému o ďaľšie moduly alebo 
dodatky, ktoré zvýšia jeho hodnotu , bude cena kvartálneho pozáručného paušálu 
zvýšená o 5% z fakturovanej ceny za dodaný dodatok. Nová hodnota fakturovaného 
paušálneho poplatku bude pred jej fakturovaním odsúhlasená s objednávateľom. 

2.3. Faktúry za služby v aktuálnom kvartáli sú vystavované začiatkom aktuálneho 
kvartálu. 

ČI. 3. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 81/2009 nedotknuté týmto dodatkom 
zostávajú nezmenené. 

3.2. Dodatok je vystavená v troch vyhotoveniach, objednávateľ obdrží dva a 
dodávateľ jedno vyhotovenie. 

33. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvomi zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade so zákonom. 

/ dodávateľ *VJ 'objednávateľ 

Ing. MELICHÁR Peter /íng. K v á i Karol 

V Bratislave dňa 


