
ZMLUVA o POSKYTOVANÍ SLUŽIEB

Poskytovateľ: PcProň s.r.o.
Fintická 14050/119
08006 Prešov

v zastúpení: Ing. Peter Krafčík, konateľ spoločností
IČO: 44685173
Obchodný register: Okresného súdu Prešov
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 21414/P-Zbl
Bankové spojenie: ČSOB Prešov
Číslo účtu: SK52 7500 0000 0040 0764 2768
e-mail: obchod©pcprofísk

(ďalej ako „poskytovateľ)

Objednávateľ: Mesto Tvrdošín
pre ZUŠ Tvrdošín
Trojičné námestie 185/2
027 44 Tvrdošín

v zastúpení: Dana Pavkovová, riaditeľka ZUŠ
|čo: 00314901
DIČ: 2020573929

(ďalej ako „objednávatel")

uzatvárajúvsúlade55269 zák. c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník vznení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník")zmluvu o poskytovaní služieb (ďalej len „zmluva")v nasledovnom
znení:

Článok |.
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovaťobjednávateľoviv súlade s objednávkou
počas trvania tejto zmluvy prístup na portály www.programalf.sk,www.alfbook.sk, www.alfik.sk
alebo w_wMomaceulohy.$ a záväzok objednávateľa uhradiť poskytovateľoviza danú službu
dohodnutú odmenu podl'a podmienok tejto zmluvy.

Článok ll.
Práva a povinnosti zmluvnýchstrán

1. Poskytovateľje povinný plniť svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy $ odbornou starostlivosťou,
riadne a včas podl'a predmetu zmluvy. Zároveň sa poskytovateľzaväzuje k tomu, že nebude pracovať
s informáciamipoužívateľova poskytnuté osobné údaje bude chrániťv súlade so Zákonom č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

článok |||.
Cena za služby a platobné podmienky

1. Cena za služby poskytnuté v zmysle článku !. tejto zmluvy na základe dohody zmluvných strán sa riadi
aktuálnymcenníkom odsúhlasený oboma zmluvnými stranami.

2. Podkladom na úhradu odmeny podl'a tohto článku bude faktúra vystavená poskytovateľomso
splatnosťou 14 dní od jej doručenia. Poskytovateľje povinný zaslať objednávateľovifaktúru v 1
origináli.
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3. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou odmeny podľa tohto článku je poskytovateľ
oprávnený prerušiť poskytovanie služby až do zaplatenia predmetného finančného plnenia.

Článok IV.
Trvanie zmluvy

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, zmluva je platná a účinná po podpise zmluvných strán.

Článok V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Ani jedna zmluvná strana nieje oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na akúkoľvek tretiu právnickú
alebo fyzickú osobu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek budúce spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne
riešené rokovaniamizúčastnených strán za účelom dohody.

3. Táto zmluva sa uzatvára písomne a je možno ju meniť a dopĺňať len po vzájomnejdohode zmluvných
strán, výlučne vo forme písomného dodatku k tejto zmluve.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa v celom rozsahu spravuje právnymporiadkom SR.
Všetky spory z tejto zmluvy budú riešené miestne príslušnýmsúdom miesta sídla poskytovateľa.

5. Zmluva sa vyhotovuje v 2 (dvoch) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení.

Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že je uzavretá slobodne, vážne,
nie v tiesni ani za nevýhodnýchpodmienok.
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