
\ Dodatok číslo 2012/1 k Zmluve o udelení licencie

097
uzatvorený podl'a zákona číslo 513/1991 Zb. v platnom znení

Tento dodatok upravuje upgrade software LHKE na WeblES a predstavuje aktuálne úplné znenie Zmluvy o udelení
licencie Č. 1F05000097

Poskytovateľ

1. ZMLUVNÉ STRANY

Nadobúdateľ

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
mč:
IČDPH:
Registrovaný:

Číslo bežného účtu:

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
mč:
Ič DPH:
Registrovaný:

Číslo bežného účtu:
Kontaktná osoba:
Elektronická adresa:
Telefón:
Mobilný telefón:
Komunikačná adresa
(odlišná od sídla):

Foresta SK, a.s.
Zvolenská cesta 2, 974 05 Banská Bystrica
Ing. Ján Suško, predseda predstavenstva
36368741
2020100709
SK2020 l 00709
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici,
vložka Sa, číslo 829/S
2623150274/1100

Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o.
J. Kráľa 14,960 Ol Zvolen
Ing.Milan Golis
31 620531
2020476535
SK2020476535
Obchodnom registri Okresného súdu Banskej Bystrici, odd:
S.r.o., vl.č. 2383/S

661683500311111
Ing. Mad'arová, Ing. Zubčák
Ipmzvolen@lpmzvolen.sk
0455330991
0918396498

Foresta SK, a.s. je výhradným autorom informačného systému WeblES.
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2. Špecifikácie k zmluve o udelení licencie 097

2.1. Software (odsek 3.1.1), miesta inštalácii (odsek 3.1.3), licenčné poplatky (odseky 3.1.8, 4.1 a 5.2) a poplatky za užívatel'skú podporu
(odsek 3.1.8, 7.6 a 7.7)

SOFTWARE WeblES

MODULY II

Vstup prvotných údajov výroby áno

Registrácia súborov z Latschbachera áno

Výroba áno

Zásoby áno

Pracovnící a mzdy
Synchronizácia pracovníkov
Prevod do miezd PaMR parametrickv

Dodávatelia a nriiaté služby áno

Synchronizácia obchodných partnerov

Odbyt - akcentácia áno

Odbyt - fakturácia (Win)

LHP áno

LHE (+ editor LHE) áno
Export výkazov na N LC áno

Ročné plány áno

Škody zverou áno

Účtovníctvo
Export účtovných záznamov do Softinu

Interface Intelsoft áno

Odosielanie do SAP-u
ĎALŠIE ŠPECIFIKÁCIE

Miesto inštalácie hostínzovv server noskvtovateľa

Vstupná internetová adresa 097.weblcs.cu

Výmera LPF (porasty) (ha) neuvádza sa
Bilancovaný ročný etát 50+ (m3) 7766 --
Maximálny počet súčasne prihlásených užívatel'ov I
Licenčný poplatok (bez DPH) neuvádza sa
Základný ročný poplatok za užívatel'skú podporu (bez DPH) 398,99 €

Fakturačná perióda rok
l

Upravený ročný poplatok za užívatel'skú podporu (bez DPH) 398,99 € 1

Vysvetlivky:
l) áno = modul je zahrnutý v licencii.
2) rok, štvrťrok, mesiac (podrobnosti sú uvedené v odseku 7)

Výklad ostatných slov a slovných spojení je uvedený v odseku 3.

2.2. Dátum začiatku užívatel'skej podpory (odsek 3.l.l0 a 7.1)

l.1.20 12

2.3. DÍžka dohodnutej užívatel'skej podpory (odsek 7.1, 7.10 a 10.1)

Posledný deň trvania užívatel'skej podpory: 31.12.2012

2.4. Platobné podmienky (odsek 5.1, 7.1 a 79)

2.4.1. Ku dňu podpisu zmluvy, ktorý je zároveň dňom dodania služby, poskytovatel' vyfakturuje nadobúdateľovi licenčné poplatky
a poplatky za užívatel'skú podporu podl'a bodu.7 vrátane DPI-l.

2.4.2. Nadobúdatel' uhradí faktúru, vystavenú poskytovatel'om na uvedené čiastky v lehote splatnosti. Nadobúdatel' je oprávnen)'
využívať licenciu až po úhrade všetkých poplatkov, spojených s udelením licencie a poskytovaním užívatel'skej podpory.
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11. PREVOD PRÁVA
11.1. Nadobúdateľ nemá právo preniesť, previesť alebo inak zmeniť túto zmluvu, alebo práva z nej vyplývajúce, alebo niektorú časť z nich

bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa, pričom záleží iba na rozhodnutí poskytovateľa, či toto právo udelí alebo
odoprie.

11.2. Poskytovateľ môže preniesť alebo previesť svoje práva a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, za predpokladu, že ten, na koho sa prenos
alebo prevod uskutoční bude súhlasiť s tým, že prevezme všetky záväzky poskytovateľa, vyplývajúce z tejto zmluvy.

12. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
12.1 Žiadna zo strán nebude zodpovedná za oneskorenie, alebo neplnenie záväzkov plynúcich z tejto zmluvy, pokiaľ preukáže, že porušenie

povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Za okolnosti, vylučujúce zodpovednosť, sa považuje prekážka,
ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinností, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná
strana túto prekážku, alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.

12.2. Akákoľvek správa odovzdávaná jednou stranou druhej strane bude výhradne v písomnej forme a bude poslaná doporučene poštou, alebo
faxom, alebo odovzdaná na adresu, ktorú za týmto účelom druhá strana uviedla v tejto zmluve, alebo na adresu, ktorú neskôr druhej
strane za týmto účelom oznámila, alebo na elektronickú adresu servis@foresta.sk Táto správa bude považovaná za doručen ú pri
priamom odovzdaní v deň odovzdania, pri zaslaní poštou tretí (3) deň po podaní na pošte, pri poslaní faxom v ten istý deň, keď bol fax
odoslaný, pri elektronickom zaslaní potvrdeným prijatím mailu.

12.3. Táto zmluva predstavuje celú zmluvu medzi oboma stranami. Akýkoľvek návrh, prehlásenie, dokumentácia, záruky alebo dohody, či už
písomné alebo ústne, uzavreté pred dátumom tejto zmluvy nezakladajú zmluvu medzi týmito dvoma stranami. Túto zmluvu možno
zmeniť, alebo doplňovať iba formou písomných dodatkov, potvrdených oboma stranami.

12.4. Obe strany ponesú a budú zodpovedné za svoje náklady a výdavky vzniknuté ako súčasť prípravy a vykonania tejto zmluvy.
12.5. Ostatné záležitosti sú upravené Obchodným zákonníkom.
12.6. Všetky odseky tejto zmluvy sú oddelitel'né a v prípade, že jeden alebo viac odsekov bude vyhlásených z akéhokoľvek dôvodu za

neplatné a právne neúčinné, ostanú ostatné odseky platné a plne účinné.
12.7. Rozsah tejto zmluvy je 6 strán. Zmluva je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, pričom každá strana dostane jeden výtlačok.

Za poskytovateľa Za nadobúdateľa

~ Fores~ SK, a.s,
l' Zvolenski cesta 2
-4- 974 05 Bansk~ Bystrica

LESNÝ PODNIK
MESTA ZVOLEN s.r.o.

J. Kráľa č. 14
~.•Y'JLEN ,~.
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L- ~V~B~a~n~s~ke~~i~B~y:s~tr~ic~i~dň~a~12~.~6.=2~O~12~-L v~o~Z~vo~l~el~le~d~ň~a~ ~ ~

Ing. Ján Suško
predseda predstavenstva

mg. IUI ",olis
~riaditeľ podniku
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