Dodatok k zmluve o poskytnutí programových licencií a služieb

Dodatok č. 6 k ZMLUVE č. 2012/018/NL
o predÍžení záručných a servisných podmienok

Dodávateľ: Proces s.r.o., Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica
zapísaný v OR Okresného súdu B. Bystrica, oddiel: Sro, vl. číslo: 684/S

IČO: 31 570 879
DIČ : 2020452786
IČ DPH: SK2020452786
zastúpený: Ing. Švolík Juraj, konateľ

a

Odberateľ: Centrum voľného času, Skalité č. 603, 023 14 Skalité
IČO: 42222061
DIČ: 2023574344
zastúpený: RNDr. Edita Brisudová, riaditeľka
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Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením čl. VII. Záruky a servis ods. 1. zmluvy o "Poskytnutí
programových licencií a služieb" dohodli o predÍžení záruky a servisných podmienok,
poskytovaní update a upgrade k predmetu zmluvy do 06.09.2019 za nasledovných podmienok:
Cena služby
DPH 20%

154,08 €
30,82 €

Cena spolu k úhrade

184,90 €

Odberateľ sa zaväzuje uhradiť dodávateľovi dohodnutú cenu na základe zálohovej faktúry
dodávateľa. Po jej úhrade do 1 O dní zašle dodávateľ odberateľovi faktúru.
Záručné a servisné služby, poskytovanie update a upgrade k predmetu zmluvy budú
poskytované do uveden�ho dátumu po úhrade zálohovej faktúry na účet dodávateľa.
Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že cena dohodnutá týmto dodatkom, sa môže v nasledujúcich
rokoch platnosti zmluvy upraviť o index inflácie, priznaný štátnymi orgánmi za predchádzajúci
kalendárny rok. Cena zvýšená o index inflácie v jednom roku, bude základom pre výpočet v
nasledujúcom roku.
Ostatné ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti bez zmi.en.
Dodatok č.6 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy č.2012/018/NL o poskytnutí programových
licencií a služieb; je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom
rovnopise.

V Banskej Bystrici, dňa 2.09.2018

V Skalitom, dňa :
Odberateľ:

Proces s.r.o .. Tajovského 2, 974 01 Banská Bystrica, 048/4153535, mail:proces@proces.sk,www.proces.sk

