Dodatok č. 1
k zmluve o poskytnutí elektronických a servisných služieb zo dňa 24.08.2021
(ďalej len ako „Dodatok“)
medzi
Objednávateľ
Názov:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DRH:

Primaciálne námestie č. 1,814 99 Bratislava, Slovenská republika
00 603481
2020372596
SK2020372596

IBAN:
Zastúpenie:

SK3775000000000025829413
Ing. Tatiana Kratochvilová, prvý námestník primátora v zmysle Rozhodnutia č. 6/2021 primátora
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, o podpisovaní písomností a právnych dokumentov
(Podpisový poriadok)

(ďalej len ako „Objednávateľ'

Dodávateľ
Názov:
Sídlo:
IČO:

P osA m , spol. s r.o.
Bajkalská 28, 821 09 Bratislava
31 365 078

DIČ:
ÍČDPH:

2020315440
SK2020315440

IBAN:
Zastúpenie:

SK741100 0000 0026 2134 0170
Ing, Marian Marek, generálny riaditeľ
Ing, Robert Genszký, finančný riaditeľ

(ďalej len ako „Dodávateľ“)
(Objednávateľ a Dodávateľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“)
Preambula
Zmluvné strany uzatvorili dňa 24.08.2021 Zmluvu o poskytnutí elektronických a servisných služieb (ďalej len ako
„Zmluva“). Zmluva bola zverejnená na webovom sídle Objednávateľa dňa 02.09.2021.
V zmysle článku XVII ods. 5 Zmluvy je zmena Zmluvy možná len formou písomného dodatku k Zmluve očíslovaného vo
vzostupnom podarí, ktorý bude podpísaný štatutárnymi orgánmi Zmluvných strán.
Vzhľadom na potrebu dodatočne upraviť vybrané povinnosti sa Zmluvné strany dohodil nasledujúcom znení Dodatku.

1.
2.

Článok 1
Predmet Dodatku
Predmetom tohto Dodatku je úprava znenia Zmluvy.
Článok 111 ods. 3 Zmluvy sa mení nasledovne:
a)
Pôvodné znenie:

„Dodévateľ sa zaväzuje Služby poskytnúť na základe písomnej výzvy Objednávateľa, najneskôr v 30 kalendárny
deň po dni účinnosti tejto Zmluvy. Objednávateľ je zároveň povinný oznámiť Dodávateľovi termín začatia
poskytovania servisných služieb podľa článku III ods. 11 tejto Zmluvy a termín spustenia Služieb do produkčnej
prevádzky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti sa Zmluvné strany dohodil, že najneskorší dátum spustenia
Služieb do produkčnej prevádzky je 01.10.2021.“
b)

Nové znenie:

„Dodávateľ sa zaväzuje Služby poskytnúť na základe písomnej výzvy Objednávateľa, najneskôr v 30 kalendárny
deň po dni účinnosti tejto Zmluvy. Objednávateľ je zároveň povinný oznámiť Dodávateľovi termín začatia
poskytovania servisných služieb podľa článku III ods. 11 tejto Zmluvy a termín spustenia Služieb do produkčnej
prevádzky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybnosti sa Zmluvné strany dohodil, že najneskorší dátum spustenia
Služieb do produkčnej prevádzky je 10.01.2022.“
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3.

Článok ill ods. 14 Zmluvy sa mení nasledovne:
a)

Pôvodné znenie:

„Dodávateľ je povinný začať poskytovať Servisné siužby tejto Zmiuvy v deň určený v pisomnej výzve
Objednávateľa zastanej Dodávateľovi najneskôr v deň nasiedujúci po termine podľa čiánku iii ods. 3 tejto Zmiuvy.
Pre vyiúčenie akýchkoľvek pochybnosti sa Zmiuvné strany dohodii, že najneskorši dátum začatia poskytovania
Servisných služieb je 01.10.2021.“
b)

Nové znenie:

„Dodávateľ je povinný začať poskytovať Servisné siužby tejto Zmiuvy v deň určený v pisomnej výzve
Objednávateľa zastanej Dodávateľovi najneskôr v deň nasiedujúci po termine podľa čiánku iii ods. 3 tejto Zmiuvy.
Pre vyiúčenie akýchkoľvek pochybnosti sa Zmiuvné strany dohodii, že najneskorši dátum začatia poskytovania
Servisných služieb je 10.01.2022.“
4.

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom nie sú dotknuté.

1.

Záverečné ustanovenia
Tento Dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom a účinnosť deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na

Článok íl

2.

webovom sidle Objednávateľa v zmysle ust. § 5a a nasl. zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii).
Tento Dodatok je vyhotovený v 4, slovom štyroch rovnopisoch, z ktorých má každý právnu silu originálu, z ktorých
Objednávateľ obdrži tri rovnopisy a Dodávateľ jeden.

3.

Zmiuvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok prečitaii, jeho obsahu porozumeii, súhlasia s nim a sú si vedomé
právnych následkov podpísania tohto Dodatku.

4.

Zmluvné strany prehlasujú, že ich zmluvná sloboda nie je žiadnym spôsobom obmedzená, tento Dodatok uzavreli
siobodne, vážne, nie v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho tento Dodatok
vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ
V Bratisiave, dňa

Dodávateľ
V Bratislave, dňa

^

/
A
Ing. Tatiana Kratoch vilová

Ing. Marian Marek, generálny riaditeľ

prvý námestník p rim átoť^ O

vLU

^

Ing. R jľ^e rt^e n szký, finančný riaditeľ
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