
Zálohová faktúra 2011128 
Sklad: Dodací list: 0 

Dátum dodania 20.01.2011 Spôsob, úhr. PREVODOM 

Dodávateľ: lč0:44401990 DIČ: 2022681155 IČ DPH: 
Dátum vystavenia 20.01.2011 Konšt.symb. 0308 
Dátum splatnosti 27.01.2011 Var.symb. 2011128 

Špec.symb. 
Odberateľ: IČO: 37873652 DIČ: 2021639290 IČ DPH: 

BrIS s.r.o. 

Dátum vystavenia 20.01.2011 Konšt.symb. 0308 
Dátum splatnosti 27.01.2011 Var.symb. 2011128 

Špec.symb. 
Odberateľ: IČO: 37873652 DIČ: 2021639290 IČ DPH: 

Pod Kamennou baňou 55 
08001 Prešov 1 
Reg.: Okr.súd Prešov, odd: Sro, Vložka 20640/P 

Základná škola s materskou školou 
Bankový účet: 1040405007 /1111 
Banka: UniCredit Bank a.s. Prešov 

Kolonica 

IBAN: 
SWIFT: UNCRSKBX 06761 Stakčín 
Telefón: 0903 963 943 Fax: 
e-mail: martin.brilla@mail.t-com.sk 
WWW: 

Spôsob dopravy: Pobočka - adresa: 
Reg.č. u odberateľa: dodania: 

Na základe zmluvy Vám fakturujeme zálohovú platbu za update programovéhoo vybavenia firmy IFOSOFT v.o.s na rok 2011 : 

R.č. Číslo tovaru Názov Množstvo Mi %DPH Cena bez DPH Suma bez DPH 
1. 211JJPFAV11.01 Faktúry a obj. Ifosoft Update V11.01 1 INS 0 15,84 15,84 

2. 211_UPPBV11.01 Pokladňa a banka Ifosoft Update V11.01 1 INS 0 23,76 23,76 

3. 211JJPPUV11.01 Podv. účtovníctvo Ifosoft Update V11.01 1 INS 0 47,76 47,76 

4. 211JJPEMV11.01 Evid. majetku Ifosoft Update V11.01 1 INS 0 23,76 23,76 

Rekapitulácia DPH: Základ 0 %: 
Základ 10 %: 
Základ 20 %: 

111,12 
0,00 Dph 10 % 
0,00 Dph20 % 

0,00 
0,00 

Zálohová faktúra : 2011128 Faktúrovaná suma v EUR 
Suma k úhrade v EUR : 

111,12 
111,12 

Tovar a faktúru prevzal Vystavil: Ing.Martin Brilla - konateľ 
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ZMLUVA č. 2011/..^.1../ZS o poskytnutí programových licencií firmy Ifosoft v.o.s 
a služieb 

uzatvorená medzi: 

Dodávateľ: BrIS s.r.o. , Pod Kamennou baňou 55, 08001 Prešov 
IČO : 44 401 990 DRČ : 2022 681 155 
Bankové spojenie : UniCredit bank a.s. , číslo účtu : 1040405007/1111 
zastúpená . Ing. Martin Brilla 
tel.: 0903 963 943 e-mail: martin.brilla@mail.t-com.sk 

Odberateľ: Základná škola ,s h S ŕ o / o ^ í c ^ 

IČO : 
Bankové spojenie: 
zastúpená: 

DIČ: 
Číslo účtu : 

1. PREDMET ZMLUVY 
A/ Predmetom zmluvy je predaj licencie a update / nových verzií / - modulov ekonomického 
informačného systému - programového produktu firmy Ifosoft v.o.s. Prešov. 
BI Poskytovanie služieb spojených s programovým vybavením podľa cenníka firmy BrIS s.r.o. a to 
školenia, inštalácie, konzultácie, poradenstvo a ďalšie podľa potreby odberateľa. 

II. ČAS PLNENIA 
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať predmet zmluvy podľa článku I. bod A do 10 dní po uhradení 
zálohovej faktúry, ktorá bude vystavená najneskôr 14 dní pred dodávkou novej verzie, resp. nového 
produktu firmy Ifosoft v.o.s.. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať služby na základe objednávky 
odberateľa. V prípade dodávky novej verzie ekonomických programov začiatkom roka môže trvať 
dodávka aj dlhšie, podľa termínu vydania novej verzie firmou Ifosoft v.o.s.. 

III. MIESTO PLNENIA 
Dodávateľ sa zaväzuje dodávať predmet zmluvy odberateľovi a to : 
1.Software - základná inštalácia v sídle odberateľa / pri hodnote programov nad 398,40 € je inštalácia 
v cene produktu/, všetky ďalšie upgrade a update budú dodávané poštovou zásielkou (v prípade 
vyžiadania aj elektronickou poštou) na adresu odberateľa. 
2. Služby - ostatné služby podľa požiadavky odberateľa. 

Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi cenu za predmet tejto zmluvy podľa platného cenníka 
firmy Ifosoft v.o.s. za programové vybavenie a cenu za update, ktorú stanovuje firma Ifosoft pre každý 
update osobitne napr. u mzdovej agendy. U ekonomickej agendy je update 20% z cenníkovej ceny 
programov firmy Ifosoft v.o.s.. 
Platby za súvisiace služby budú fakturované na základe priložených záznamov prác, prípadne 
v hotovosti na mieste výkonu služieb. 

V. SPÔSOB PLATBY 
Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi dohodnutú cenu predmetu zmluvy na základe zálohovej 
faktúry a faktúry dodávateľa. 

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajú z tejto zmluvy a z ustanovení zákona č.513/1991 Zb. 
Dodávateľ i odberateľ sa zaväzuje zachovať v tajnosti všetky obchodné informácie, získané počas 
trvania tohto zmluvného vzťahu. Záväzok zostáva v platnosti aj po ukončení zmluvného vzťahu. 
Všetky náležitosti tejto zmluvy je možné písomnou formou zmeniť na základe dohody oboch 
zmluvných strán. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Táto zmluva bola vyhotovená v 
2 vyhotoveniach, z ktorých 1 prevzal dodávateľ a 1 odberateľ. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť 
dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 

V Prešove, dňa 07.01.2011 

IV. CENA 

Dodávateľ: M 
K O L O N I C A 1 2 1 
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