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Mestské lesy Bardejov

Od: Mksoft s.r.o. [mksoft@mksoft.sk]
Odoslané: streda 22. septembra 2021 7:56
Komu: info@mlbardejov.sk
Predmet: Cenová ponuka technickej podpory

V prípade záujmu o technickú podporu na nižšie uvedené obdobie nám to oznámte mailom alebo telefonicky. 
 
Po potvrdení cenovej ponuky Vám bude mailom zaslaná faktúra začiatkom mesiaca 10/2021. 
 
====================================================== 
Cenová ponuka technickej podpory 
====================================================== 
Dodávateľ:  
 MK - soft, s.r.o.  
 Kvetná 1, 08001, Prešov   
 IČO:36491594, DIČ:2021803729, IČDPH:SK2021803729 
 Tel.:051/7722111, E-mail:mksoft@mksoft.sk, WWW:www.mksoft.sk 
 
Odberateľ:  
 Mestské lesy Bardejov, s. r. o.  
 Orechová 2884/8, 08501, Bardejov   
 IČO:47332638, DIČ:2023830281, IČDPH:SK2023830281 
 Tel.:054/7562628, E-mail:info@mlbardejov.sk ====================================================== 
 
I. Predmet cenovej ponuky (CP) 
    Predmetom CP je technická podpora k aplikačnému progr. vybaveniu (ďalej len APV) na obdobie do: 31.10.2022 
 
 Moduly:                                                                       Cena bez DPH 
 - pod.účt.                                                                   :     40,00 EUR 
 - mzdy + do 25 zamestnancov                                                  :     40,00 EUR 
 Cena aktualizácie spolu (16% z aktuálnej ceny modulov): 80,00 EUR (bez DPH) / 96,00 EUR (s DPH) 
 Informácie o dôležitých aktualizáciach zasielať na mail: info@mlbardejov.sk 
 
II. Povinnosti dodávateľa 
    Dodávateľ sa zaväzuje: 
     - udržiavať APV v prevádzkovateľnom stave, sledovať legislatívne zmeny týkajúce sa predmetného  
       APV a v krátkom čase ich aplikovať 
     - posielať nové verzie APV pri každej legislatívnej zmene, ktorá si vyžaduje úpravu APV, príp.  
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       informovať o zmenách, ak je možné tieto zmeny aplikovať len zmenou parametrov 
     - poskytovať telefonické poradenstvo v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00. 
III. Povinnosti odberateľa 
    Odberateľ sa zaväzuje: 
     - používať APV len pre vlastné potreby 
     - zabezpečiť doručenie jedného výtlačku tejto CP dodávateľovi (s vyplnenými údajmi - úplný 
       názov, adresa, IČO, DIČ, telefón, mobil, e-mail) 
     - v prípade zmeny týchto údajov informovať dodávateľa. 
    Pred ukončením platnosti technickej podpory môže užívateľ požiadať o jej predĺženie na ďalšie obdobie. 
IV. Záverečné ustanovenia 
    Doba platnosti technickej podpory je 1 rok od vystavenia faktúry za predmet CP. 
    Technická podpora bude poskytovaná po úplnej úhrade faktúry. 
====================================================== 
 
 
S pozdravom 
  
Ing. Kochanik Marian, MK-soft s.r.o. 
tel. 051/7722111 
kochanik@mksoft.sk 
mksoft@mksoft.sk 
www.mksoft.sk 
************************************** 


