Dodatok č. 1
k Zmluve na dodávku kompletných upratovacích, čistiacich a dezinfekčných služieb
v objekte Domova pri kríži, Dúbravka uzatvorenej podľa paragrafu 269 ods. 2 a nasl.
Obchodného zákonníka dňa 30.01.2012

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení :
Bankové spojenie:
Č. účtu:
Číslo telefónu:
IČO:
DIČ:
(ďalej len "objednávateľ")
a

Domov pri kríži
Pri kríži č. 26, 841 02 Bratislava
Mgr. Janka Dudoňová
ČSOB a.s. Bratislava
25839793/7500
+421 (2) 64534855
00641 405
202091 9285

Poskytovateľ:
Obchodné meno:
BRANT, s.r.o.
Sídlo:
Kočovská 178, 906 32 Jablonica
Štatutárny orgán:
zástupca oprávnený konať
v zmluvných vzťahoch
Mgr. Peter Brezovský
IČO:
36 776 343
IČ DPH:
20223876246
Bankové spojenie:
Volksbank Slovensko a.s.
Číslo účtu:
4490002006/3100
Reg. číslo z Obch. registra:
Okresný súd Trnava, sro 20058/T
tel. +421905490001 fax +421346583494 e-mail: brantb@azet.sk
(ďalej len „poskytovateľ“)
Článok I
Východiskové podklady
Dodatok č. 1, ktorým sa predlžuje platnosť a účinnosť zmluvy sa uzatvára z dôvodu
neukončenia verejného obstarávania na služby, ktoré sú predmetom tohto Dodatku č. 1
(súťaž vyhlásená vo Vestníku č. 198/2014 - 10.10.2014, 24307 – WYS bola zrušená,
opakovaná súťaž vyhlásená vo Vestníku verejného obstarávania č. 248/2014 - 19.12.2014,
por. č. 31011 – WYS) - nevyčerpania finančného limitu 193 000 eur bez DPH.

Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:
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Článok II
Platnosť a účinnosť základnej zmluvy
2.1 Podľa článku VIII bodu 8.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma
zmluvnými stranami a účinnosť 1.02.2012. Táto zmluva je uzatvorená na obdobie
3 rokov od účinnosti zmluvy s možnosťou predĺženia zmluvy do vyčerpania finančného
limitu platného pre podlimitné zákazky (193 000 eur).
2.2 Týmto Dodatkom č. 1 sa bod 2.1. základnej zmluvy dopĺňa a mení takto:
2.2.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť 1.02.2012. Táto zmluva sa uzatvára v rámci čerpania finančného limitu
193 000 EUR do konca januára 2015. Finančné limity v súlade so Zákonom. č. 25/2006
Z. z. o verejnom obstarávaní sa stanovujú bez DPH.
Článok III
Záverečné ustanovenia
3.1 Pokiaľ v tomto Dodatku č. 1 nebolo dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy medzi
zmluvnými stranami ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3.2 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a účinnosť
po jeho zverejnení od 1.02.2015 a uzatvára sa na obdobie do konca marca 2015.
3.3 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 k základnej zmluve prečítali, jeho
obsahu porozumeli, na znak čoho ho potvrdzujú svojimi podpismi.
3.4 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dva pre každú zmluvnú stranu.
3.5 Všetky ostatné ustanovenia základnej zmluvy zostávajú v platnosti.

Bratislava dňa 30.01.2015

________________________
objednávateľ
Mgr. Janka Dudoňová v.r.

Jablonica dňa 30.01.2015

________________________
poskytovateľ
Mgr. Peter Brezovský v.r.

