Dodatok č. 1
k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. MAGTS 2100072 zo dňa 28.4.2021
medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Zastúpené: Mgr. Sergej Kára, riaditeľ Sekcie sociálnych vecí
na základe rozhodnutia č. 6/2021 primátora Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní
písomností a právnych dokumentov
IČO: 00 603 481
DIČ: 20 2037 2596
IČ DPH: SK20 2037 2596
IBAN: SK 23 7500 0000 0000 2582 7143
Peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s.,
(ďalej len „Objednávateľ“) a
Poskytovateľ:
PDCS,o.z.
Sídlo: Štúrova 13, 811 02 Bratislava
Zastúpené: Mgr. Ing. Anna Zemanová, štatutárna zástupkyňa
IČO: 31 782 451
IBAN: SK60 1100 0000 0026 2580 6011
Peňažný ústav: Tatrabanka, a. s.
(ďalej len „Poskytovateľ“)
(Objednávateľ a Poskytovateľ tiež samostatne ako „Zmluvná strana“ a spoločne ako „Zmluvné strany“)

I.
1.

Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli, že Rámcová dohoda
o poskytovaní služieb č. MAGTS 2100072 zo dňa 28.4.2021 (ďalej len „Rámcová dohoda“) sa mení
nasledovne:

2.

Pôvodné znenie článku 3. „Miesto, termín a čas poskytnutia služieb“, bod 3.1. Rámcovej dohody sa
vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„3.1. Účastníci dohody sa výslovne dohodli, že termín a čas poskytnutia služieb bude určený po
vzájomnej dohode na základe Zoznamu, ktorý Objednávateľ doručí Poskytovateľovi do dvoch
mesiacov od podpisu tejto Dohody.“

3.

Pôvodné znenie článku 6. „Práva a povinnosti účastníkov dohody“, bod 6.9. Rámcovej dohody sa
vypúšťa a nahrádza sa novým znením:
„6.9. Poskytovateľ’ sa zaväzuje z každého stretnutia vykonať Zápis z online stretnutia a následne
najneskôr do 48 hodín od konania online stretnutia, resp. do 4 pracovných dní od konania online
stretnutia v prípade realizácie viacerých pracovných skupín v jeden deň, zaslať Objednávateľovi na

schválenie; v prípade, že bude mať Objednávateľ k Zápisu z online stretnutia komentáre,
Poskytovateľ sa zaväzuje Zápis z online stretnutia upraviť podľa pokynov Objednávateľa.“

II.
4.

Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody týmto Dodatkom neupravené ostávajú v platnosti ako sú
uvedené v Rámcovej dohode.

5.

Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých obe Zmluvné strany obdržia dva
rovnopisy.

6.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne a že
sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným
podpisom.

v Bratislave, dňa 26.5.2021

v Bratislave, dňa 28.5.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

..............................................
Mgr. Sergej Kára, v. r.
riaditeľ Sekcie sociálnych vecí

..............................................
Mgr. Ing. Anna Zemanová, v. r.
štatutárna zástupkyňa PDCS, o.z.

