Dodatok č. 1 k rámcovej dohode č. MAGTS1900134
na poskytnutie audítorských služieb uzavretej podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o verejnom
obstarávaní“) a § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej aj „rámcová dohoda“), uzatvorenej na základe
výsledku verejnej súťaže vyhlásenej dňa 21.11.2018 v Úradnom vestníku Európskej únie č. pod č. 2018/S
224-512880 a dňa 22.11.2018 Vestníku verejného obstarávania č. 230/2018 pod č. 16733-MSS (ďalej len
„dodatok č. 1“)

Názov:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Zastúpený:
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020373596
IČO DPH:
SK 2020373596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s., 815 63 Bratislava
IBAN:
SK23 7500 0000 0000 2582 7143
(ďalej ako „ objednávateľ“ alebo „Mesto Bratislava“))
a
Audítor:
Sídlo:
Zapísaný:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
e-mail:
Peňažný ústav:
Číslo účtu :

ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
Baštová 38, 080 01 Prešov
v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka č.: 2365/P
Ing. Ivan Bošela, konateľ
31709117
2020523857
SK2020523857
0903949498
ivobosela@acceptaudit.com
Tatra Banka, a. s.
SK53 1100 0000 0029 2991 3262

Audítor:
Sídlo:
Zapísaný:
Zastúpený:

Mazars Slovensko, s.r.o.
Europeum Business Center, Suché mýto 1, 811 03 Bratislava
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 22257/B
Mickael André Compagnon, konateľ
Barbora Lux, konateľ
IČO:
35793813
DIČ:
2020234579
IČ DPH:
SK2020234579
Tel.:
02/9204700
e-mail:
mickael.compagnon@mazars.sk
Peňažný ústav: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu :
SK28 3100 0000 0040 4027 8304
Audítor:
Sídlo:
Zapísaný:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
e-mail:

RVC Senica s.r.o.
M. Nešpora 925/8, 905 01 Senica
v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č.: 14727/T
Ing. Terézia Urbanová, konateľ
36259560
2021796326
SK2021796326
0905410997
urbanova@senicanet.net

Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a. s.
Číslo účtu :
SK49 0900 0000 0050 1938 2267

(ďalej ako „ audítor“)
(spoločne tiež ďalej ako „zmluvné strany“)
uzavierajú v súlade s čl. VIII ods. 4 rámcovej dohody nasledovný dodatok č. 1:

ČLÁNOK I
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.

Predmetom dodatku č. 1 je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán stanovených
v rámcovej dohode.

2.

Dodatok č. 1 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní,
ktorý umožňuje uzavretie dodatku, ktorým nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej rámcovej
dohody bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny, a to pre nemožnosť plnenia časti rámcovej dohody
za rok 2018 z dôvodu uzatvorenia rámcovej dohody až po márnom uplynutí dohodnutých termínov
stanovených v čl. III bod 1 rámcovej dohody .

ČLÁNOK II
PREDMET DODATKU Č. 1

1.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene čl. I ods. 1 rámcovej dohody nasledovne:
„Predmetom rámcovej dohody je záväzok audítora zabezpečiť a poskytnúť pre objednávateľa
a pre mestské spoločnosti uvedené v prílohe č. 2 tejto rámcovej dohody (ďalej len „vybrané mestské
spoločnosti“) audítorské služby. Rozsah audítorských služieb súvisiacich s účtovnými výkazmi
objednávateľa a vybraných mestských spoločností za roky 2019 - 2021, ktoré budú môcť byť
poskytované na základe tejto rámcovej dohody sú:
- overenie ročnej individuálnej účtovnej závierky
- overenie ročnej konsolidovanej účtovnej závierky
- overenie hospodárenia podľa rozpočtu
- overenie výročnej správy
- list odporúčaní“
ČLÁNOK III
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1.

Ostatné ustanovenia rámcovej dohody sa nemenia a ostávajú v plnom rozsahu v platnosti.

2.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť odo dňa nasledujúceho po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

3.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v deviatich vyhotoveniach, pričom sedem rovnopisov je pre
objednávateľa a dva rovnopisy pre audítora.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvárajú
ho slobodne, nie v tiesni ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom
ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 16.12.2019

V Bratislave, dňa 13.12.2019

Za objednávateľa:

Za audítora:

.....................v.z........................
Ing. Tatiana Kratochvílová
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

.....................v.r........................
Ing. Ivan Bošela
konateľ
ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.

.....................v.r........................
Mickael André Compagnon
konateľ
Mazars Slovensko, s.r.o.

.....................v.r........................
Barbora Lux
konateľ
Mazars Slovensko, s.r.o.

.....................v.z........................
Martin Urban na základe plnej moci
Ing. Terézia Urbanová
konateľ
RVC Senica s.r.o.

