Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. MAGTS 2100072
(ďalej len ako „dodatok“)
medzi
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596
banka:
Československá obchodná banka, a.s.
č. účtu v tvare IBAN:
SK28 7500 0000 0000 2582 8023
zastúpenie:
Mgr. Sergej Kára, riaditeľ sekcie sociálnych vecí, v zmysle Rozhodnutia č. 36/2021
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomností
a právnych dokumentov (Podpisový poriadok)
(ďalej len ako „objednávateľ“)
a
PDCS, o.z.
sídlo:
Štúrova 24/13, 811 02 Bratislava-Staré Mesto
registrácia:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
registračné číslo:
VVS/1-900/90-12629
č. živnostenského registra: 102-11992
IČO:
31 782 451
banka:
Tatra banka, a.s.
č. účtu v tvare IBAN:
SK60 1100 0000 0026 2580 6011
zastúpenie:
Ing. Mgr. Anna Zemanová, podpredsedníčka správnej rady
(ďalej len ako „poskytovateľ“)
(objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „zmluvná strana“)
Preambula
Zmluvní strany uzatvorili dňa 28.4.2021 Rámcovú dohodu o poskytovaní služieb č. MAGTS 2100072 zo dňa 28.4.2021
(ďalej len ako „dohoda“). Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.05.2021 Dodatok č. 1 k dohode.
Nakoľko zmluvné strany majú záujem nadviazať na ich doterajšiu spoluprácu podľa dohody a zároveň majú záujem
pokračovať v organizovaní rokovaní pracovných skupín, s ohľadom na existujúci vzťah medzi osobami zabezpečujúcimi
proces s externými a internými členmi pracovných skupín, ako aj technickom zabezpečení online stretnutí a vypracovaní
zápisu z každého online stretnutia nad rámec podľa dohody, rozhodli sa zmluvné strany na uzatvorení nasledujúceho
dodatku.
Článok I
Predmet dodatku
1.

Predmetom tohto dodatku je nasledujúca zmena článku bod č.4.3 dohody:
a) pôvodné znenie:
„Celková maximálna súhrnná výška ceny za služby je 15 000,-€ (slovom pätnásťtisíc päťsto eur). Cenu nie je
možné prekročiť počas celej doby trvania právnej záväznosti tejto Dohody. V cene za poskytnuté služby sú
zahrnuté všetky náklady Poskytovateľa a jeho subdodávateľov súvisiace s poskytnutím služieb, ktoré vzniknú
Poskytovateľovi v súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto Dohody“
b) nové znenie:
„Celková maximálna súhrnná výška ceny za služby je 16 450,-€ (slovom šestnásťtisícštyristopäťdesiat eur ).
Cenu nie je možné prekročiť počas celej doby trvania právnej záväznosti tejto Dohody. V cene za poskytnuté
služby sú zahrnuté všetky náklady Poskytovateľa a jeho subdodávateľov súvisiace s poskytnutím služieb,
ktoré vzniknú Poskytovateľovi v súvislosti s poskytovaním služieb podľa tejto Dohody“

2.

Ostatné ustanovenia dohody, ktoré nie sú dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Článok II
Spoločné a záverečné ustanovenia
1.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia na webovom sídle ubytovateľa v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v
znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom prístupe k informáciám a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2.

Táto zmluva je vyhotovená v 4 (slovom: štyroch) rovnopisoch s platnosťou originálu; 2 (slovom: dva) rovnopisy pre
objednávateľa a 2 (slovom: dva) pre poskytovateľa.

3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním bez výhrad a sú si
vedomé právnych následkov jeho podpísania.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná sloboda nie je žiadnym spôsobom obmedzená, tento dodatok uzatvárajú
slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a je jasným, určitým a verným vyjadrením
ich vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

....................................................................
objednávateľ
Mgr. Sergej Kára, v. r.
riaditeľ sekcie sociálnych vecí

....................................................................
poskytovateľ
Ing. Mgr. Anna Zemanová, v. r.
podpredsedníčka správnej rady

