Dodatok č. 1
k Zmluve č. MAGTS1800095
na zabezpečenie propagácie v rámci projektu EU-GUGLE uzavretej dňa 23. 10. 2018
(ďalej len „dodatok“)
__________________________________________________________________________________

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ :
Bankové spojenie:
IBAN:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo , primátor
00 603 481
2020372596
Československá obchodná banka, a.s.
SK37 7500 0000 0000 2582 9413

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný v

MONARCH, akciová spoločnosť
Drotárska cesta 56, 81 02 Bratislava
Ing. Peter Princ, predseda predstavenstva
31 325 645
SK2020293308
Tatra banka, a. s.
SK97 1100 0000 0026 2900 5860
Obchodnom registri vedenom OS Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 446/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I
Predmet dodatku
1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 23. 10. 2018 Zmluvu č. MAGTS1800095 (ďalej len „Zmluva“), ktorej
predmetom je záväzok zhotoviteľa v rámci projektu EU GUGLE zabezpečiť pre objednávateľa podujatia
a tovar v zmysle technickej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 Zmluvy.

2.

Zmluvné strany sa v súlade s čl. X ods. 5 a čl. IV ods. 6 Zmluvy a v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov dohodli na týchto zmenách Zmluvy:
a) termín konania eventu C uvedený v prílohe č. 1 k Zmluve sa mení na 14.3.2019

b) predpokladaný počet hostí eventu C uvedený v prílohe č. 1 k Zmluve, pre ktorých zhotoviteľ
zabezpečí občerstvenie, sa mení na 120 osôb.
3.

V nadväznosti na zmenu uvedenú v odseku 2 písm. b) tohto článku je potrebné upraviť cenu
poskytovaných služieb. Z uvedeného dôvodu sa text článku IV ods. 1 Zmluvy mení a znie nasledovne:
„Zmluvné strany sa dohodli, že celkový súčet cien jednotlivých diel nepresiahne sumu vo výške 43 000
EUR s DPH.“.

Článok II
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok sa vyhotovuje v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane (4)
vyhotovenia a zhotoviteľ dostane dve (2) vyhotovenia.
2. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si tento dodatok
prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti jeho obsahu a forme žiadne
námietky a výhrady, a na znak súhlasu ho potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa 28.03.2019

V Bratislave dňa 25.03.2019

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

v.r.

v.r.

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

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

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

Monarch, a.s.
Ing. Peter Princ, konateľ

