Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci zo dňa 21.12.2020
(ďalej len ako „Dodatok“)
medzi
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
číslo účtu (IBAN):
Zastúpenie:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
00 603 481
2020372596
SK72 7500 0000 0000 2582 7813
Ing. Martin Vavrek, riaditeľ sekcie informatiky, dát a inovácií v zmysle
Rozhodnutia č. 36/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy o podpisovaní písomností a právnych dokumentov (Podpisový
poriadok)

(ďalej len ako „Hlavné mesto“)
a
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
číslo účtu (IBAN):
registrácia:
Zastúpenie:

MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Šafárikovo námestie 3, 811 02 Bratislava
17 330 190
2020838182
SK96 0900 0000 0050 2914 9127
živnostenský register Okresného úradu Bratislava, č 102-11992
Ing. Robert Kováč, riaditeľ organizácie

(ďalej len ako „MARIANUM“)
(Hlavné mesto a MARIANUM spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako
„Zmluvná strana“)
Preambula
Zmluvné strany uzatvorili dňa 21.12.2020 Zmluvu o spolupráci (ďalej len ako „Zmluva“), predmetom
ktorej je poskytnutie služieb garantovaného pripojenia do optickej metropolitnej siete (ďalej len ako
„Služba“) zo strany Hlavného mesta v prospech MARIANUM.
Vzhľadom na skutočnosť, že sa Zmluvné strany dohodli na rozšírení predmetu poskytovaných služieb
o zabezpečenie pripojenia ďalších stredísk MARIANUM do internetu zo strany Hlavného mesta, v
súlade s ustanovením článku VI ods. 3 Zmluvy sa dohodli na zmene Zmluvy.
Článok I
Predmet Dodatku
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie článku II ods. 2 Zmluvy sa mení nasledovne:
a)
pôvodné znenie:
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„Celková cena za poskytnutie Služby je vo výške 14.400 EUR (slovom štrnásťtisícštyristo eur) bez
DPH (ďalej len „Cena“).“
b)
nové znenie:
„Celková cena za poskytnutie Služby je vo výške 14.400 EUR (slovom štrnásťtisícštyristo eur) bez
DPH (ďalej len „Cena“). Cena sa zvyšuje o sumu 500 EUR (päťsto eur) za každý mesiac od začatia
poskytovania služby pripojenia stredísk MARIANUM uvedených v článku III. ods. 1 Zmluvy do
internetu zo strany Hlavného mesta.“
2.

Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie článku II ods. 3. Zmluvy sa mení nasledovne:
a)
pôvodné znenie:
„Zmluvné strany sa dohodli, že Cena bude organizáciou MARIANUM uhrádzaná Hlavnému
mestu vo forme pravidelných mesačných poplatkov vo výške 300 EUR (slovom tristo eur) bez
DPH za každý (aj začatý) mesiac poskytovania Služby (ďalej len „Poplatok“).“
b)
nové znenie:
„Zmluvné strany sa dohodli, že Cena bude organizáciou MARIANUM uhrádzaná Hlavnému
mestu vo forme pravidelných mesačných poplatkov vo výške 800 EUR (slovom osemsto eur) bez
DPH za každý (aj začatý) mesiac poskytovania Služby (ďalej len „Poplatok“).“

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie článku III ods. 1. Zmluvy sa mení nasledovne:
a)
pôvodné znenie:
„Zmluvné strany sa dohodli, že miestom poskytnutia Služby je MARIANUM, Šafárikovo námestie
3, Bratislava“).“
b)

nové znenie:

„Zmluvné strany sa dohodli, že miestom poskytnutia služby sú nasledovné strediská MARIANUM:
• Riaditeľstvo MARIANUM, Šafárikovo námestie 3, Bratislava.
•

Krematórium, Hodonínska 44, Bratislava (administratívna budova)

•
•

Cintorín Slávičie údolie, Staré Grunty 47, Bratislava (administratívna budova)
Cintorín Vrakuňa, Rebarborová 21, Bratislava (administratívna budova)

•
•

Martinský cintorín, Trnavská cesta 100, Bratislava (administratívna budova)
Slavín, Pažického 4, Bratislava (budova).“

c)
Zmluvné strany sa dohodli, že v Prílohe č. 1 („Garantované pripojenie poskytované
sekciou informatiky a dátovej politiky") Zmluvy, sa časti Manažérske zhrnutie a popis
ponúkaného riešenia a Cenová ponuka nahrádzajú nasledujúcim znením:
a)

„Manažérske zhrnutie a popis riešenia
Riešenie predstavuje dotiahnutie nových optických vlákien do serverovne budovy
MARIANUM na Šafárikovom námestí z najbližšieho uzla MOS. Dodanie garantovaného
pripojenia IP adresami ukončených na dedikovaných FW FortiGate (bez akejkoľvek
blokácie) s možnosťou rozšírenia linky.
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Súčasťou ponúkaných služieb organizácii MARIANUM je aj poskytovanie pripojenia
pobočiek MARIANUM do internetu (v kapacitách pripojenia uvedených nižšie) s
prepojením internej infraštruktúry do centrály MARIANUM na Šafárikovom námestí.
Prepojenie je urobené ipsec tunelmi na zariadeniach FW FortiGate.
Lokality MARIANUM s kapacitou pripojenia:
Krematórium, Hodonínska 44, Bratislava (administratívna budova) - kapacita pripojenia
20/20 Mbps
Cintorín Slávičie údolie, Staré Grunty 47, Bratislava (administratívna budova) - kapacita
pripojenia 20/5 Mbps
Cintorín Vrakuňa, Rebarborová 21, Bratislava (administratívna budova) - kapacita
pripojenia 20/5 Mbps
Martinský cintorín, Trnavská cesta 100, Bratislava (administratívna budova) - kapacita
pripojenia 20/5 Mbps
Slavín, Pažického 4, Bratislava (budova) - kapacita pripojenia 20/5 Mbps“
b)

„Cenová ponuka
Celková cena za uvedenú implementáciu je navrhovaná na 14.400 EUR bez DPH na obdobie
48 mesiacov. Cena sa zvyšuje o sumu 500 EUR za každý mesiac od začatia poskytovania
služby pripojenia ďalších stredísk MARIANUM do internetu zo strany Hlavného mesta.
Hlavné mesto navrhuje platbu vo výške 800 EUR bez DPH za každý mesiac od začatia
poskytovania služby pripojenia ďalších stredísk MARIANUM do internetu. Zmluva je
uzatvorená na dobu určitú, a to na 48 mesiacov so začiatkom plynutia tejto doby
uvedenom v článku IV. bod 1 Zmluvy. .
Cena pozostáva:
• Optické pripojenie pre MARIANUM 300 EUR bez DPH za mesiac / 48 mesiacov
• Pripojenie stredísk MARIANUM do internetu s prepojením na centrálu 500 EUR bez
DPH za mesiac“
Článok II
Záverečné ustanovenia

1.
2.

3.

4.

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré týmto Dodatkom nie sú dotknuté sa nemenia a zostávajú v
platnosti.
Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Hlavného mesta v súlade s ust. § 47
a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s ust.
§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).
Povinnosť MARIANUM platiť Hlavnému mestu Cenu za poskytnutie Služby vo výške 800 EUR
mesačne podľa článku I ods. 2. tohto Dodatku začína platiť v nasledujúcom kalendárnom mesiaci
po začatí poskytovania služby pripojenia pobočiek MARIANUM do internetu.
Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
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5.
6.

Tento Dodatok sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch, pričom 2 (dva) rovnopisy Dodatku
obdrží po uzavretí Dodatku Hlavné mesto a 2 (dva) rovnopisy Zmluvy obdrží MARIANUM.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali a jeho obsahu porozumeli, a že vyjadruje
ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu vyjadrenú bez omylu, na znak čoho ho vlastnoručne
podpísali.

V Bratislave, dňa 10.01.2022
za Hlavné mesto

..v z. Pintešová ....v.r.....
Ing. Martin Vavrek
riaditeľ sekcie informatiky, dát a
inovácií

V Bratislave, dňa 04.01.2022
za MARIANUM

............................v.r............................
Ing. Robert Kováč
riaditeľ organizácie
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