Dodatok č. 1
k Zmluve o prevádzkovaní webhostingových služieb č. MAGTS2000086
(ďalej len ako „dodatok“)
medzi
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:
Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596
banka:
Československá obchodná banka, a.s.
č. účtu v tvare IBAN:
zastúpenie:
Mgr. Zuzana Ivašková, vedúci oddelenia kultúry v zmysle Rozhodnutia č. 36/2021 primátora
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomností a iných právnych
dokumentov (Podpisový poriadok)
(ďalej len ako „objednávateľ“)
a
Občianske združenie WellGiving
sídlo:
Partizánska 7162/2, 811 03 Bratislava-Staré Mesto
zápis v registri:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, registračné číslo: VVS/1-900/90-26275
IČO:
31 808 549
DIČ:
2022380547
banka:
Tatra banka, a.s.
č. účtu v tvare IBAN:
SK98 1100 0000 0026 2007 6216
zastúpenie:
Martina Tvrdoňová, výkonný riaditeľ
(ďalej len ako „pôvodný dodávateľ“)
a
ELLMAN, s.r.o.
sídlo:
Muškátová 732/23, 900 55 Lozorno
zápis v registri:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 37113/B
IČO:
35 949 309
DIČ:
2022051878
banka:
Tatra banka, a.s
č. účtu v tvare IBAN:
SK54 1100 0000 0026 2007 6232
zastúpenie:
Martina Tvrdoňová, konateľ
(ďalej len ako „nový dodávateľ“)
(objednávateľ, pôvodný dodávateľ a nový dodávateľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „zmluvná
strana“)
Preambula
Objednávateľ a Pôvodný zhotoviteľ uzatvorili dňa 30.06.2020 Zmluvu o prevádzkovaní webhostingových služieb č.
MAGTS2000086 (ďalej len ako „zmluva“), predmetom ktorej je záväzok pôvodného dodávateľa zabezpečovať pre objednávateľa
a ním zriadenú Nadáciu mesta Bratislavy v súlade s jeho požiadavkami a podľa jeho zadaní služby prevádzky, zabezpečenia a
správy webovej aplikácie EGRANT a ďalšie služby v zmysle zmluvy (ďalej len ako „predmet zmluvy“).
Na základe osobitných okolností a skutočností mimo sféry objednávateľa došlo k zániku práv pôvodného dodávateľa k webovej
aplikácii EGRANT a subjektom vykonávajúcim práva k webovej aplikácii EGRANT je nový dodávateľ. Z uvedeného vyplýva, že
pôvodný dodávateľ nie je viac oprávnený k plneniu predmetu zmluvy. Zmluvné strany však majú záujem na pokračovaní
v zmluvnom vzťahu založenom zmluvou a to ďalej medzi objednávateľom a novým dodávateľom.
Zmluvné strany sa preto dohodli na nasledovnej zmene zmluvy a uzavretí tohto dodatku.

1.

Článok I
Predmet dodatku
Predmetom tohto dodatku je zmena obsahu zmluvy nasledovne:
a) pôvodný dodávateľ sa nahrádza v plnom rozsahu novým dodávateľom,
b) Článok II bod 1 zmluvy sa dopĺňa o písmeno e) v nasledujúcom znení:

c)
d)

„poskytovanie technickej podpory zamestnancom objednávateľa pri tvorbe a úprave formulárov a využívaní
novonaprogramovaných funkcií“,
Článok II bod 1 písmeno a) zmluvy sa mení nasledovne:
„webhostingové služby na serveri zdieľanom pre hostovanie webov nepretržite 18 hodín denne; webová aplikácia
dodávateľa musí mať pre objednávateľa k dispozícii 3GB diskového priestoru a traffic limit 2GB mesačne“
Článok IV bod 1 zmluvy sa mení nasledovne:
„Zmluvné strany sa dohodli na odmene za poskytované služby vo výške 3 000,- EUR (slovom: tritisíc eur) bez DPH
ročne.“

2.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú naďalej bezo zmeny v platnosti.

3.

Vysporiadanie v súvislosti so zmenou dodávateľa podľa tohto dodatku je výlučnou záležitosťou pôvodného dodávateľa
a nového dodávateľa, objednávateľovi v tejto súvislosti nevznikajú žiadne povinnosti ani záväzky iné než sú prípadne
uvedené v tomto dodatku alebo mu vyplývajú zo zmluvy.
Článok II
Záverečné ustanovenia

1.

Ustanovenia tohto dodatku menia a dopĺňajú zmluvu len v rozsahu v ňom výslovne uvedenom. Ostatné ustanovenia
zmluvy zostávajú úpravou tohto dodatku nedotknuté.

2.

Tento dodatok ku dňu jeho podpísania predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán týkajúcu sa predmetu dodatku a
nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu korešpondenciu a rokovania zmluvných strán, či už ústne alebo písomné, ktoré sa
konali pred podpísaním tohto dodatku; zmluvné strany vyhlasujú, že žiadne ústne ani písomné vedľajšie dojednania ku
dňu podpisu dodatku neexistujú.

3.

Tento dodatok sa vyhotovuje v písomnej forme v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve
(2) vyhotovenia.

4.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade s ust.§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. OZ a ust. § 5a zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.

5.

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

6.

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 1.3.2022
....................................................................
objednávateľ
Mgr. Zuzana Ivašková, v. r.
vedúci oddelenia kultúry

V Bratislave, dňa 2.3.2022
....................................................................
pôvodný dodávateľ
Martina Tvrdoňová, v. r.
výkonný riaditeľ
V Bratislave, dňa 2.3.2022
....................................................................
nový dodávateľ
Martina Tvrdoňová, v. r.
konateľ

