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spol. s r.o., Záhradnícka 70, 821 08 Bratislava, IČO 35701129

Dodatok č.1
k ZMLUVE O DIELO

Reg. č. objednávateľa: ZL2012-015
Reg. č. Poskytovateľa : 2012-06-De2-02

Zmluvné strany:

Poskytovateľ:
Bankové spojenie.
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
zapísaný:
v zastúpení:

ASKITUS spol. s r.o.
Záhradnícka 70
821 08 Bratislava
Tatrabanka, a.s., Bratislava
2622 853 242/1100
35 701 129
2020331852
SK 2020331852
v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave 1,
oddiel: Sro, vložka číslo: 11979 / B
Ing. Ladislav Cocher, konateľ

a

Objednávateľ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
zapísaný:
v zastúpení:

DEUS -DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
Kýčerského 5
811 05 Bratislava
Štátna pokladnica
7000434476/8180
45 736 359
2023345962
v registri záujmových združení právnických osôb vedeného
Obvodným úradom Bratislava
registračné číslo: ObU-BA-OWS2-2011/20924
Ing. Martin Zbudila, výkonný riaditeľ
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ASKITUS, spol. s r.o.
č. zmluvy 2012-06-De2-02

Zmluvné strany sa dohodli na zmene niektorých ustanovení Zmluvy na "Odborné konzultačné služby
k VO pre Národný projekt: Dátové centrum obcí a miest", Reg. č. objednávateľa: ZL2012-015, (ďalej
len "Zmluva"), ktoré formulovali v tomto Dodatku č.1 nasledovne:

1

V časti Zmluvné strany sa mení sídlo Objednávateľa. Nové sídlo je:
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, Kýčerského 5, 81105 Bratislava

2

V časti II Spôsob a lehoty plnenia sa doplňa bod II.S v nasledovnom znení
II.S. Objednávateľ má právo akceptáciu dokumentov dodaných v rámci predmetu plnenia
a tým aj právo faktúrovať podmieniť finalizáciou úplnej dokumentácie k VO včítane
zapracovania takých zmien, ktoré by vznikli pri ex-ante kontrolách alebo v priebehu VO
v dôsledku revíznych postupov pri VO.

3

Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

4.

Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží dve
vyhotovenia.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku č.1 dôkladne oboznámili, neuzatvárajú
ho v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si tiež nie sú vedomé
žiadnych prekážok, ktoré by bránili uzavretiu Dodatku, jeho obsahu porozumeli a na znak
súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

Za Objednávateľa:
v Bratislave, dňa:
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Za Poskytovateľa:

v Bratislave, dňa: /
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