DODATOK č.1
k ZMLUVE o poskytovaní služieb
číslo: __2_L_-_2_o_f't.....__-_O.
__'l)......lt.........._! _D_t_r1 ______
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:
1.

Objednávateľ:
Názov : DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Sídlo : Kýčerského 5, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
Právna forma : Záujmové združenie právnických osôb
IČO : 45 736 359
DIČ : 2023345962
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000454274/8180
Konajúci : Ing. Pavel Bojňanský, Doc. Ing. Jozef Dvonč CSc., Ing. Milan Muška, JUDr.
Margaréta Tatárová

(ďalej len „Objednávateľ',

2.

Poskytovateľ:
Obchodné meno/ názov : RADDA, s.r.o.
Sídlo: Elektrárenská 4, 831 04 Bratislava
IČO : 36830011
DIČ : 2022438055
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.
Číslo účtu : 2629027680/1100
V mene koná: Mgr. Radoslav Bielka
E - mail: radoslav.bielka@radda.sk

(ďalej len „Poskytovateľ")

Preambula:

f?:.lff.o/..

Dňa ..
bola medzi Objednávateľom a Poskytovateľom uzavretá ZMLUVA
o poskytovaní služieb ( ďalej len „Zmluva" ).

Článok 1 : Zmena zmluvy
1.1.

Príloha č. 2 : Návrh uchádzača na plnenie jednotlivých kritérií, Kalkulácia celkovej
výšky rozpočtu (ceny) na zabezpečenie realizácie zákazky PR OCOM bez DPH - bod
1.5 Web stránka projektu DCOM sa text mení nasledovne:

bod 1.5 Web stránka projektu DCOM znie :
Položka : Web stránka projektu DCOM
Merná jednotka : človekodeň
Počet jednotiek : 20 človekodní
Text :

Paušálne služby obsahujú návrh štruktúry, tvorbu grafického a kreatívneho
dizajnu, návrh textov vrátane ich korektúr, v prípade potreby zakúpenie
potrebných vizuálov s globálnym využitím počas doby trvania projektu, vrátane
zabezpečenia domény. Cena prác bola Zmluvnými stranami dohodnutá na sumu
6 OOO€ bez DPH.

Jednotková cena bez DPH : bez zmeny
Celková cena bez DPH: 6 OOO€ bez DPH
Vykázaná úspora bez DPH: 24 OOO€ bez DPH
1.2.

Príloha č. 2 : Návrh uchádzača na plnenie jednotlivých kritérií, Kalkulácia celkovej
výšky rozpočtu (ceny) na zabezpečenie realizácie zákazky PR OCOM bez DPH - bod
2.8.3 Propagačný USB kľúč sa doplňuje text :
Zmluvné strany sa dohodli, že s prihliadnutím na dÍžku trvania kontraktu a na krátky
životný cyklus komodity, akou je USB kľúč (zmeny v kapacite pamäti USB kľúča, časté
pohyby cien na trhu), je Objednávateľ povinný zrealizovať pred ich dodaním prieskum
trhu (s prihliadnutím na obyklé termíny dodania USB kľúčov) s cieľom zistiť aktuálnu
cenu tovaru na trhu. Ak bude aktuálna trhová cena tovaru nižšia, ako dohodnutá, je
Poskytovateľ povinný dodať tovar za cenu, ktorá bude stanovená Objednávateľom na
základe prieskumu trhu.
V prípade pochybností o ekonomickej efektívnosti nákupu dodávaných Propagačných
USB kľúčov má ktorákoľvek zo Zmluvných strán právo túto časť dodávky odmietnuť.

1.3.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Článok 2 : Záverečné ustanovenie
2.1.

Tento Dodatok nadobúda platnosť okamihom jeho uzavretia zmluvnými stranami.
Tento Dodatok nadobúda účinnosť jeho uverejnením podľa osobitného predpisu.

2.2.

Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá Zmluvná
strana.

2.3.

Práva a povinnosti, ktoré nie sú uvedené v tomto Dodatku a Zmluve, sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov platných na území SR.

2.4.

Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez
výhrad s ním súhlasia, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

Za Objednávateľa:

i..,v .....

1115. JVLCI
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Za Poskytovateľa:

