Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytnutí služieb č. MAGTS 1400238
uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s platným
právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „zmluva“).
________________________________________________________________________
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
00 603 481
nie je platcom DPH
2020373596
Československá obchodná banka, a.s.
IBAN SK4475000000000025900873

(ďalej len „Objednávateľ”)
a
2. Poskytovateľ:
Názov:
Zapísaný:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Integra Consulting, s.r.o.
Obchodný rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 114701
Pobřežní 18/16, Praha 8, 186 00, Česká republika
Ing. Jiří Dusík, konateľ
27566617
CZ 27566617
CZ 27566617
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2B, Praha
2390595001/5500

(ďalej len „Poskytovateľ“)
(ďalej spoločne „zmluvné strany“)
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Na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán sa obsah zmluvy na poskytnutie
poradenských služieb v oblasti posúdenia vplyvov implementácie strategického dokumentu
(SEA) „Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ mení
a dopĺňa týmto dodatkom nasledovne:
1. V článku II Čas a miesto plnenia v bode 1 zmluvy sa pôvodný text vypúšťa a nahrádza
sa novým textom v nasledovnom znení:
„Termín plnenia je v zmysle lehôt podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní
vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, najneskôr do 30. 11. 2015.“
2. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré neboli upravené týmto dodatkom, ostávajú
nezmenené.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a ods. 2 zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, na webovom sídle
Objednávateľa.
4. Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane štyri
(4) vyhotovenia a Poskytovateľ jedno (1) vyhotovenie.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, že ho
neuzatvárajú v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho
obsahom ho podpisujú.

V Bratislave dňa 11. 08. 2015

V Prahe dňa 14. 08. 2015

za Objednávateľa:

za Poskytovateľa:

...................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.
primátor

.............................................................
Ing. Jiří Dusík, v.r.
konateľ
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