
Zálohová faktúra

Dodávatel'

S-EPI, s.r.o.

Martina Rázusa 23A18336
01001 Žilina 1 OIČ: 2020100665
IČO: 36014991 IČ DPH: SK2020100665

041/7053222 041/7053406
041/7053343
2629822019/ 1100
Tatrabanka

Telefón
Fax
Č. účtu
Banka

Variabilný symbol 3010013449

Odberateľ

Obec Veľké Bierovce

Veľké Bierovce 24
913 11 Trenč.Stankovce

Príjemca

Oddelenie: ekonomické
Kontakt: Alena Oravcová

Číslo partnera 8977 IČO: 00312142

OIČ: 2021080105

Číslo obje elS2
Forma úhrady Splanosť 14 dní

3.1.2011Dátum vyhotovenia faktúry

Dátum splatnosti 17.1.2011

.adové číslo Názov tovaru Množstvo Spolu

SVEREPIOOO
SFSREPIOOO

Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
EPI Finančný spravodajca on-line - ročný prístup

1 Ks
1 Ks

64,26 €
1,19 €

Poznámka
Ročný prístup k internetovému portálu pre subjekty verejnej správy SR - www.vssr.sk - s mimoriadnou až 70% ZĽAVOU

I Cena na úhradu
------_.----------------------~Obecný úrad

Velké Bíerovce

Číslo spisu:

I Prilohyllisty: Vybavuje:

65,45 € I
(konverzný kurz: 30,1260 1971,75Sk)

Predbežnú finančnú kontrolu
podľa zák. č. 502/2001 Z.z. § 9
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OBCHODNE PODMIENKY PREDAJA EPI PRODUKTOV
4.1. Predmet plnenia • využívať EPI produkty pre účely registrovaných užívateľov a neposkytovať informácie
• Predmetom predaja a kúpy je poskytovanie užívacích práv k jednému alebo viacerým on-line EPI pr-odukt o prihlasovacích heslách neregistrovaným užívateľom.

uvedeným na zálohovej faktúre vrátane bonusov platných v aktuálnom vydavateľskom ročníku. • do.drž!~v~ť Obchodné ~od~ie~ky pred~ja. ...
• Prístup k EPI produktom je zabezpečený prostredníctvom internetového portálu ekonomických a právnych Predávaiúci sa po obdrzam zálohove] platby zavažuje:

infor~ácií www.ep!.~k. Pre získanie užívacích práv k EP! produktom je nevyhnutná registrácia • zaregistjovať na portáli všetkých užívateľov produktov EPI, ktorých kupujúci stanoví maitom na
kupujúceho na porta',I. slUZby@:lep.skalebo telefonicky na čísle 041170 53 777 ako užívateľov pre jednotlivé prístupy

• Bonusom sa rozumeJ~ produkty alebo služby. ktoré sú kupujúcemu poskytnuté na základe jeho žiadosti. uvedené na zálohovej faktúre.
4.2. Rozsah platnosti obchodných podmienok • poskytnúť prístup pre zaregistrovaných užívateľov kupujúceho k EPI produktom v objednanom
• Zaplatením ceny k jednému alebo viacerým EPI produktom, tak ako je uvedené Y zálohovej faktúre, rozsahu a počas celého dohodnutého obdobia - najneskôr do 48 hodin od zaplatenia ceny za

vzniká medzi predávajúcim a kupujúcim dodávateľsko-spotrebiteľský vzťah v rozsahu predmetu poskytnuté užívacie práva a zaregistrovania sa na portáli,
uvedenom v bode 4.1 Obchodných podmienok predaja. Zaplatením sa rozumie pripísanie finančných • aktualizovať informácie uverejnené v EPI produktoch počas celého obdobia špecifikovaného
prostriedkov na bežný účet predávajúceho, ktorý je uvedený na zálohovej faktúre. v zálohovej faktúre,

• Zaplatenie zálohovej faktúry predávajúci a kupujúci považujú za prejav vôle, ktorým predávajúci • poskytovať registrovaným užívateľom kupujúceho konzultácie cez službu EPI konzultant na
a kupujúci súhlasia s obchodnými podmienkami predaja. telefónnom čísle 041/70 53 777 počas pracovných dní od 8.00 - 15.30 hod.,

• Oboznámenie sa s podmienkami predaja a následné zaplatenie zálohovej faktúry nahrádza záväznú • na požiadanie kupujúceho zabezpečiť školenie registrovaných užívateľov ročných prístupov k EPI
objednávku produktov a služieb v množstve uvedenom v zálohovej faktúre produktom,

• Obchodné podmienky predaja sú neoddeliteľnou súčasťou zálohovej faktúry. • dodržiavať Obchodné podmienky predaja.
• Pri vystavení zálohovej faktúry priamo kupujúcim cez stránku lWM',ep,sk sú obchodné podmienky 4.5. Zodpovednosť za vady a reklamácie

predaja uverejnené na tejto stránke. • Dodávateľ prehlasuje, že EPr produkty dodáva bez právnych vád a že je oprávnený poskytnúť
4.3. Kúpna cena, platobné a dodacie podmienky užívacie práva na zvolené produkty.
• Cena uvedená v zálohovej faktúre je cena za užívacie práva k jednému alebo viacerým EP! produktom na • Dodávateľ vyhlasuje, že bezchybný prístup na EPI produkty je kompatibilný s nasledovným

obdobie špecifikované v zálohovej faktúre a považuje sa za kúpnu cenu. programovým vybavením: Operačný systém Windows/98SE120001XP, Internet Explorer 6.x a vyšší,
• Predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru v lehote podľa zákona číslo 222/2004 Z. z. ( zákon o dani Adobe Reader 6.x a vyšší.

z pridanej hodnoty). • V p~ípade, že registrovaný užívateľ definovaný objednávateľom zisti vadu na EPI produktoch, je
4.4. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho povinný túto vadu bezodkla~ne rekla~ova~ d?dáv~terovi ~ez služ~u.,.EPI konzultant" na čísle
Kupujúci sa po zaplateni zálohovej faktúry zaväzuje: 0D41d'YO53,777 alebo cez sluzbu .,NaplSte nam umles~ne~u na portáli WMN.ep.sk., .
• registrovať sa na portáli www.epi.sk, a to v pripade, že doteraz nebol registrovaný, • o ava~el sa z~vaz.uJe bezplatne a bezodkladne o~straOlt technickú vadu n~ portáli v~pTl'pade, ak J.e .
• v ~rípade kú~y via.cerých prístupov k jedn~mu. produktu ~e kupujúc~ povinný nahlá.sit' regi~t,račné údaje ~~~aa~!'l?aSobena na jeho strane a vadu v textoch p~avnych predpisov do 4 dni od obdržanie reklamácie

~7;zOV spolocnosh, reo, adresa, meno, priezvisko, e-mail) predávajúcemu telefonicky na číslo 041/70 53 4.6. Záverečné ustanovenia

• informovať predávajúceho o všetkých skutočnostiach súvisiacich s rea lizáciou predaja EPI produktov. • Predávajúci a.~up~jú.ci za,platením záloho,vej. faktúry vyjadrujú v zrozumiteľnej forme ako prejav
v pnpade právnickej osoby o zmene obchodného mena, sídla a miesta podnikania, právnej formy • slob~dneJ a vaznej vol~ suhl~s s obchodn>:ml p~dm.l~n.kaml pred.~Ja: .. .. ,
podnikania. IČO. ukončenia výkonu podnikateľskej činnosti, zmeny čísla pre telefonický kontakt, e-mail, podavatersko-spotre~ltersky vzťah me?zt predávajúcim a,kupujuclm sa riadi ustanovemami zakona
v prípade fyzickej osoby o zmene bydliska, čísla pre telefonický kontakt, e-mail, číslo 40/1964 Zb. Občianskeho zakonníka v znem neskoršlcb zmien a doplnkov

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Zi/ine, oddiel: Sro, vložka č. 3780/L
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