
DODATOK C. 1 K ZMLUVE O POSKYTOVANí SLUŽIEB

(VEREJNÉ OBSTARÁVANIE)

uzatvorená podl'a § 261 a nasl. zákona císlo 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka)

,. Zmluvné strany

Objednávatel':
Sídlo:
ICO:

O/C:

Zastúpený:
Bankové spojenie:
Císloúctu:

MESTO ZLATÉ MORAVCE

1. mája 2, 953 01 Zlaté Moravce
00308676
2021058787

Dipl.lng. Peter Lednár, CSc.
VÚB Nitra

33422162/0200

(dalej len lIobjednávatel~')

a

Poskytovatel:
Sídlo:
ICO:

DIC:
IC DPH:

Zapísaný:
Vložka c.:

Zastúpený:
Bankové spojenie:
Císloúctu:

PPLA.•s.r.o.
Pohranicníkov 56, 85110 Bratislava
44911 220
2022873303
SK2022873303

v Obchod. registri Okresného súdu Bratislava l. , Oddiel: Sro
59932/B
Ing. Veronika Mihalová, konatelka
Tatra banka, a.s.
2921831932/1100

(dalej len IIPoskytovatel~')

Preambula

Poskytovatel' a objednávatel' spolu uzatvorili dna 14.01.2014 Zmluvu o poskytovaní služieb v ktorej
poskytovatel' deklaroval, že bude pre objednávatel'a v jeho mene a na jeho úcet vykonávat záležitosti
spocívajúce v uskutocnovaní postupov verejného obstarávania, z co sa mu objednávatel' zaviazal
zaplatit poskytovatel'ovi za cinnost vykonávanú podl'a zmluvy odpléJtu.

Vyššie uvedené zmluvné strany sa dnešného dna dohodli na zmene a doplnení Zmluvy
nasledovne:

,. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že clánok V. Práva éJ povinnosti zmiuvných strán, odsek 2 sa doplní
o písmeno e) v nasledujúcom znení.



Ak objedná va teJ' obstará va tovarYJ služby alebo práce vo výške nad 5.000JOO Eur bez DPH je povinný
s úspešným uchádzacom uzavriet písomnú zmluvu na dodanie to va ro v/prác/služiebJ ktorá bude

upravovat vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán a zahrnat povinnost dodávatel'a strpiet

výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom/prácami/službamiJ

kedykoJ'vek pocas platnosti a úcinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami v zmysle

clánku 12 VZP a poskytnút im všetku potrebnú súcinnost. Toto platí aj pri zákazke s nižšou hodnotou

v prípade ak sa rozhodne uzavriet zmluvu s úspešným uchádzacom.

II. Záverecné ustanDvenia

1. Dodatok nadobúda platnost a úcinnost dnom jeho podpísania zmluvnými stranami.

2. Tento dodatok je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, pricom každá zmluvná strana obdrží po 1
vyhotovení.

3. Zmluvné strany podpisom tohto dodatku vyhlasujú, že si ho riadne precítali, v plnom rozsahu
porozumeli jeho obsahu, ktorý je pre ne dostatocne zrozumitel'ný a urcitý, že tento vyjadruje ich
slobodnú a vážnu vôl'u a že táto nebola uzavretá ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak to:,o ju týmto vlastnorucne podpisujú.

V Zlatých Moravciach dn 7. MAR. 2014, a .

Objednávatel':

V Bratisiave, dna 7. MAR. 201'....................

Poskytovatel':


