DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O SPO LU PR Á C I A TE C H N IC K E J PODPORE
ZO D Ň A á l..4 j^ c /9

TEN TO DODATOK Č. 1 (ďalej ako „D odatok č. 1“) uzatvárajú nasledovné zmluvné strany.

(1)

Slovenská banková asociácia, Mýtna 48, 811 07 Bratislava v mene bánk a poboäiek
zahraničných bánk (ďalej len ako „SBA“)

(2)

C R IF “ Slovak C redit B ureau, s.r.o., so sídlom Mlynské nivy 14, 821 09 Bratislava,
IČO: 35 886 013, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava í, oddiel
Sro, vložka č. 31737/B (ďalej len “ C R IF SK “ )

(3)

H lavné mesto Slovenskej republiky B ratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1,
814 99 Bratislava 1, IČO: 00 603 481 (ďalej len “O bjednávateľ“)

(všetky vyššie uvedené zmluvné strany ďalej spoločne ako „Zm luvné stra n y “ a každá
z nich individuálne ako „Zm luvná s tra n a “).

NAKOĽKO:
A)

D ňa ?€’.?€:??'yZmluvné strany uzatvorili Zmluvu o spolupráci a technickej podpore
(ďalej ako „Zmluva“);

B)

Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy;

ZM LU V NÉ STRANY SA D O H O D LI NASLEDOVNE;

1.

Zm eny Príloh

i.i.

Zm ena Prílohy č. 4A
V Prílohe č. 4 A „Cenový model“ sa mení bod l a l a ) nasledovne:
1. „ Cena za poskytovanie plnenia Objednávateľovi v zmysle Zmluvy je stanovená podľa
cien uvedených v tabuľke množstených pásiem. Cena je bez DPH a platí pre príslušný
Prevádzkový rok.
GRIF SK bude v rámci uvedenej ceny zabezpečovať vrátane služieb v zmysle Zmluvy
aj podporu riadneho fungovama Rozhrania v súlade s podmienkami uvedenými v Časti
B tejto Prílohy, a to odo Dňa uvedenia IT riešenia na zasielanie Žiadostí a Príkazov do
rutinnej prevádzky.

Pásma počtu
transakcií na
12 mesiacov

Cena
(EUR)

Jednotková cena za
transakciu nad rámec
množstevného pásma

menej ako 100
1 0 i -500
50 1 -1 0 0 0
1001 -3 0 0 0

15 EUR / mesiac
80 EUR / mesiac
140 EUR / mesiac
300 E U R /m esiac

3,00 EUR
1,92 EUR
1,60 EUR
1,20 EUR

a) Množstevné pásmo počtu transakcií, ktoré si Objednávateľ na základe ním
odhadovaného počtu transakcií za Prevádzkový rok zvolí a záväzne ho oznámi
CRIF SK na emailovú adresu sees@crif.com je platné na celý Prevádzkový rok.
Platí, že s účinosťou od 1.10.2021 si Objednávateľ zvolil množstevné pásmo 1001
~ 3000 transakcií na 12 mesiacov. V prípade zmeny v priebehu Prevádzkového
roka, sa horná hranica množstevného pásma počtu transakcií určí alikvotné k počtu
mesiacov trvania účinnosti zmeny počas Prevádzkového roka. Prevádzkový rok
znamená kalendárny rok; Prevádzkový rok sa vždy začína 1.1. príslušného
kalendárneho roka a končí vždy 31. 12. toho istého kalendárneho roka. „

3. Záverečné ustanovenia
2.1

Zmeny upravené v tomto Dodatku č. 1 nadobúdajú platnosť dňomjeho podpisu a účinnosť
dňom nasledujúcim po dní jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa alebo
v Centrálnom registri zmlúv podľa osobitného predpisu, nie však skôr, ako 1.10. 2021.

2.2 Tento Dodatok č. 1 sa uzatvára v troch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, pričom všetky
vyhotovenia majú platnosť originálu, pričom každá Zmluvná strana obdrži jedno
vyhotovenie.

V Bratislave dňa
-Za. C

KTenoLJánpúdinský-^
Pozícia: konateľ

Meno: Petr Kučera
Pozícia; konateľ

í ■

Za Slovenskú bankovú asociáciu:

Meno: Milena Koreňová
Pozícia; výkoňná riaditeľka

Za: H lavné mesto S lo v ^sk ei republiky B ratislava

M eno: Ing. arcn. Malús J/al’Jo
P ozícia; primátor

