DODATOK Č. 1 K RÁMCOVEJ ZMLUVE
O POSKYTOVANÍ PRÁVNYCH SLUŽIEB
uzatvorený medzi:
1.
obchodné meno: TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o., sídlo: Panenská 6, 811 03 Bratislava, IČO: 35 905 832, v mene
kt. koná: JUDr. Radovan Pala, konateľ a advokát, zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 33669/B, DIČ: 2021896283, IČ DPH: SK2021896283, Bankové spojenie: Oberbank AG, SR, Prievozská
4/A, Bratislava, číslo účtu IBAN: SKxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx
(v ďalšom texte „TaylorWessing“)
a
2.
názov: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO:
00 603 481, v mene kt. koná: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor, bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.,
IBAN: SKxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx, BIC: CEKOSKBX
(v ďalšom texte „Klient“)
(TaylorWessing a Klient ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“ a každý z nich jednotlivo ako „Zmluvná strana“)
podľa ust. § 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ust. § 18 ods. 1
písm. e) zákona č. 353/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“) a
ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov (ďalej ako „Dodatok“)

1.

PREAMBULA

1.1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.08.2020 Rámcovú zmluvu o poskytovaní právnych služieb (ďalej len
„Zmluva“), predmetom ktorej bola úprava podmienok poskytovania právnych služieb Klientovi v súvislosti
s nesporovou agendou.

1.2.

Za účelom úpravy predĺženia trvania Zmluvy z dôvodu nevyčerpania alokovaných finančných prostriedkov
a predlženia lehoty splatnosti vystavených faktúr spoločnosti TaylorWessing sa Zmluvné strany dohodli
v zmysle ust. § 18 ods. 1 písm. e) ZoVO na uzavretí tohto Dodatku.

2.

PREDMET DODATKU

2.1.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene:
-

čl. 6. bod 6.1.Zmluvy sa mení tak, že nové znenie bodu je nasledovné:

„Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vyčerpania maximálnej hodnoty všetkých plnení podľa č. 2.3.
Zmluvy.“
-

čl. 6 bod 6.4 Zmluvy sa mení tak, že nové znenie bodu je nasledovné;

„Úmyselne vypustené.“
-

čl. 5 bod 5.4. Zmluvy sa mení tak, že nové znenie bodu je nasledovné:
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„Fakturácia sa uskutočňuje mesačne. Pred vystavením faktúry zašle TaylorWessing Klientovi prehľad výkonov
za príslušné fakturačné obdobie na odsúhlasenie. Splatnosť faktúry je 60 dní od doručenia fakturačného
dokladu Klientovi. Dňom úhrady faktúry sa rozumie deň odpísania odmeny z účtu Klienta. Obsahom faktúry
bude počet hodín poskytnutých služieb, meno osoby, ktorá služby poskytovala a vec, ktorej sa služby týkali.“
2.2.

Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú platné a účinné v plnom rozsahu v zmysle Zmluvy.

3.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo Zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim
po dni jeho zverejnenia na webovej stránke Klienta v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.2.

Dňom účinnosti sa Dodatok stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

3.3.

Dodatok je vyhotovený v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. Dve (2) vyhotovenia
Dodatku sú určené Klientovi a jedno (1) vyhotovenie je určené TaylorWessing.

3.4.

Zmluvné strany svojím podpisom potvrdzujú, že Dodatok bol uzavretý v súlade s ich pravou a slobodnou vôľou
a žiadna z nich neuzatvorila Dodatok v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa:

V Bratislave, dňa:

TaylorWessing:

Klient:

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

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

TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.
JUDr. Radovan Pala v. r.
advokát, konateľ

Hlavné mesto SR Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor
v. z. Ing. Tatiana Kratochvílová, v. r.
1. námestník primátora
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