Dodatok č. 1
k Rám covej dohode č. MAGTS2100209 zo dňa 25.8.2021 uzavretej podľa § 269 ods. 2 a nasi. zákona č,
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (dalej len ako „ObZ“), na základe výsledku
verejného obstarávania postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (dalej len „Dodatok“)
Objednávateľ:
Sídlo:
Š tatutárny zástupca:

Hlavné m esto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1,814 99 Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora, na základe

Bankové spojenie:

Československá obchodná banka, a.s.

Podpisového poriadku hlavného mesta SR Bratislavy platného od 15,03.2022
B!C(SWIFT}:
Číslo účtu:
IBAN:
IČO:
DIČ:
(ďalej len „Objednávateľ“)

00603481

Zhotovíte!’:
Sídlo:
Š tatutárny zástupca:

ARES S E C U R ITY s.ro.
Hrachová 41,821 05 Bratislava
PhDr. Peter Prossek konateľ

Bankové spojenie:
Č íslo účtu:
IBAN:
SWIFT;
IČO:
R egistrácia:
Líčenia:

Československá obchodná banka, a. s.

35 874 368
Zap. v OR SR oddiel: Sro. vložka č.: 30539/B,
PS 001 554

DIČ;
(dalej len ako „Dodávateľ“ )
(Objednávateľ a Dodávateľ spolu dalej len ako „Zm luvné strany" a samostatne aj ako „Zm luvná strana"
uzavierajú nasledovný Dodatok:

Preambula
Strany dohody uzavreli dňa 25.8.2021 Rámcovú dohodu č. MAGTS2100209 ktorá je platná do
31.8.2022 a k 30.6.2022 bude jej finančný limit vyčerpaný už na 96,92 %. Tento stav spôsobila aj
skutočnosť, že objednávateľ musel operatívne zabezpečovať služby SBS aj pre neplánovane zriadené
centrá pomoci pre utečencov z Ukrajiny. Služby SBS je potrebné zabezpečovať pre objekty kontinuálne,
bez prerušovania. Je predpoklad, že nové vyhlásené verejné obstarávanie pre zabezpečenie služieb SBS
bude ukončené v auguste 2022. Na základe týchto skutočností a zabezpečenie potrieb objednávateľa sa
zmluvné strany dohodli na uzatvorení dodatku v nasledujúcom znení:

1.

Č lánok I
Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli, že Rámcová dohoda zo
dna 25.8.2021 (ďalej len „Rámcová dohoda“) sa mení nasledovne:
Pôvodné znenie článku III. „Odmena“, ods. 2. Rámcovej dohody, ktoré znie:

„Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška všetkých Odmien za všetky Dodávateľom poskytnuté služby
nesmie presiahnuť sumu 254.500,00 EUR bez DPH (slovom: dvesíopäťdesiatštyri tisíc päťsto e u ro ), pričom
piati, že Objednávateľ nie je povinný túto sumu vyčerpať.“
sa nahrádza novým znenim článku III. ods. 2. Rámcovej dohody, ktoré znie:
„Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška všetkých Odmien za všetky Dodávateľom poskytnuté služby
nesmie presiahnuť sumu 279.947,00 EUR bez DPH (slovom: dvestosedemdesiatdeväť tisic deväťstopäťdesiat e u ro ), pričom piati, že Objednávateľ nie je povinný túto sumu vyčerpať.“
Č lánok II
1.

Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody týmto Dodatkom neupravené ostávajú v platnosti ako sú uvedené
v Rámcovej dohode.

2.

Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu. Každá zo zmluvných strán

3.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dnom jeho podpísania stranami Dohody a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

4.

Strany dohody vyhlasujú, že sa s obsahom Dodatku oboznámili, uzatvorili ho slobodne a vážne a že sa
zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.

dostane dva rovnopisy,

Za O bjednávateľa 2 4
V Bratislave, d n a
!.

D odávateľ
V Bratislave, dňa

Ing. Tatiana Kratochvílová
prvá nám estníčka prim átora

PhDr. Peter Prossek
konateľ
ARES SECURITY s.r.o.
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