Dodatok č. 1
k Zmluve o spolupráci k projektu „INCOMPASS“ č. MAGTS1300142 zo dňa 04.06.2013
medzi zmluvnými stranami
1. Objednávateľ:
Názov:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Zastúpený:
doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
IČO:
00 603 481
IČ DPH:
nie je platcom DPH
DIČ:
2020373596
Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
25901083/7500
IBAN:
SK9775000000000025901083
(ďalej len „ Objednávateľ “)
2. Poskytovateľ:
Názov:
OneClick s.r.o.
Sídlo:
Hlavná 21, 040 01 Košice
Zastúpený:
Vladimír Kmeť, konateľ
Zapísaný:
OR SR Okresný súd Košice I., oddiel:Sro, vložkač. 14185/V
Bankové spojenie:
ČSOB, a.s.
Číslo účtu:
4011405335/7500
IBAN:
SK07 7500 0000 0040 1140 5335
IČO:
36572781
DIČ:
2021739038
IČ DPH:
SK 2021739038
Tel.:
055 / 729 43 85
Fax.:
055 / 729 43 87
Email:
info@oneclick.sk
(ďalej len „ Poskytovateľ “)

Článok 1
Predmet dodatku
Na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán a v súlade s článkom 9 ods. 1 Zmluvy
o spolupráci k projektu Incompass č. MAGTS1300142 zo dňa 04.06.2013 (ďalej len „zmluva“), sa
text zmluvy mení a dopĺňa nasledovne:
1. V článku 11 sa v odseku 3 na konci dopĺňa text: „Príloha č. 3 Cenník“.
2. V Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky druhá veta v odseku 2 znie nasledovne: „Počet stretnutí je
4.“.
3. V Prílohe č. 1 Opis predmetu zákazky sa odsek 2 dopĺňa novým bodom 2.5, ktorý znie:
„2.5. účasť na tematickom seminári a s tým spojené konzultačné služby.“.
4. V Prílohe č. 2 Časový harmonogram sa dopĺňa nový riadok nasledovne:
2.5
Konzultačné služby spojené
s účasťou na tematickom seminári.
Cestovné a ubytovacie výdavky spojené
s účasťou hradí verejný obstarávateľ.
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•

2 týždne po konaní
semináru
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5. V Prílohe č. 3 Cenník sa menia oceňované položky 4, 5 a 6 a zároveň na konci sa dopĺňa nová
oceňovaná položka 8, pričom ostatné oceňované položky a celková hodnota zákazky zostávajú
nezmenené:
Oceňovaná položka
Merná
jednotka
4 Prezentácia výstupov
vyplývajúcich z účasti na
zahraničných workshopoch počas
RIS.
Moderovanie diskusie o prenose
5 dobrých praktík a implementácii na
lokálnej úrovni.
Vypracovanie správy zo stretnutia
6 Regionálnej implementačnej
skupiny. Spolu 4 správy.
Konzultačné služby spojené
8 s účasťou na tematickom seminári.
Cestovné a ubytovacie výdavky
spojené s účasťou hradí verejný
obstarávateľ.

Množstvo

Jednotková
cena bez
DPH

Cena bez
DPH

Cena
spolu s
DPH

DPH
20 %

4

40,00 €

160 €

32 €

192€

20

40,00 €

800 €

160,00 €

960,00 €

32

40,00 €

1280,00 €

256,00 €

1536,00 €

28

40,00 €

1120,00 €

224,00€

1344,00€

osobohodina

osobohodina

osobohodina

osobohodina

Článok 2
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré týmto dodatkom neboli dotknuté, ostávajú v platnosti
bez zmeny.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Dodatok je vyhotovený v 5 (piatich) originálnych vyhotoveniach, z ktorých 4 (štyri) vyhotovenia
dostane Objednávateľ a 1 (jedno) vyhotovenie Poskytovateľ.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si dodatok
prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne
námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa ...........................

V Bratislave, dňa

.............................

Objednávateľ:
Za Hlavné mesto SR Bratislava:

Poskytovateľ:
Za OneClick, s. r. o.:

.......................................................

..........................................................

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSC
primátor, v.r

Vladimír Kmeť
konateľ, v.r
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