DODATOK Č. 1 k ZMLLJVE o poskytovaní služieb
Externě riadenje projektu: “ZBERNÝ DVOR BELADICE“
zo dňa 6.2.2020
uzatvorenej podľa ~ 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
(ďalej „Dodatok“)
uzatvorený medzi Zmluvnými stranami:
ZM LIJ VNĚ STRANY
Objednávater:
Názov organizácie:
Sídlo:
Štatutárnyzástupca:
IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:
Kontaktná osoba na konanie vo
veciach zmluvných:
E-mail:
(ďalej „Objednávateľ“)

Obec Beladice
Gaštanová 167, 95175 Beladice
)bce

ibce

Poskytovater:
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:

K-CENTUM, spol. s r.o.
Pri Zúgove 10864/32,94002 Nové Zámky
ľ

ičo:
Ič DPH:

oiČ:
Bankové spojenie:
Tel.:
Email:
Registrácia:

1100 0000 0029 4246 4123

)S Nitra, Oddiel: Sro,

Kontaktná osoba na konanie vo
veciach zmiuvných:
(d‘alej „Poskytovater“)

Ing. Katarína Százová, konateľ

(Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej „Zmluvné strany“)

Preambula
1.

Objednávateľ a Poskytovater uzatvoriii dňa 6.2.2020 ZMLLJVU o poskytovaní služieb Externé
riadenie projektu: “ZBERNÝ OVOR BELADICE“ (ďalej „Zmluva“), predmetom ktorej je záväzok
Poskytovateľa vykonávať pre Objednávatera služby externého riadenia pri implementácii projektu
pod názvom: “ZBERNÝ DVOR BELADICE“, uskutočneného v rámci Operačného programu Kvalita

životného prostredia (výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP Č. OPKZP-P01-SC1112017 33), a záväzok Poskytovateľa zaplatiť za vykonávanie Služieb dohodnutú cenu, a to za
podmienok, v rozsahu, lehote a spósobom uvedeným v tejto Zmluve.
2. Zmluva bala uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa *
117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
3. Objednávateľ je prijímaterom nenávratného finančného príspevku na základe ZMLUVY O
POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU: OPKZP Pol SC111-2017 33/16 v znení
neskorších dodatkov, z ktorej bude predmet Zmluvy financovaný použitím systému
Predfinancovanie a/alebo Refundácia.
4. Na základe vyššie uvedeného sa Zmluvné strany v zmysle článku IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA,
bod 9.3. Zmluvy dohodli na zmene identifikačných údajov Poskytovateía tak, ako je uvedené v
článku I. tohto Dodatku, ktorý sa uzatvára v súlade $ 5 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Článok I. Predmet dodatku
1.1. V identifikačných údajoch Poskytovateľa sa mení sídlo na:
Sídlo:
Pri Zúgove 10864/32, 940 02 Nové Zámky

Článok II. Ostatné ustanovenia
2.1.Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom dotknuté, svoj obsah nemenia,
zostávajú zachované a účinné v původnom znení.
Článok Ill. Záverečné ustanovenia
3.1.Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma Zmluvnými stranami. Dodatok nadobudne
účinnosť dňom nasledujúcim Po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávatel‘a.
3.2.Okamihom podpisu tohto Dodatku oboma Zmluvnými stranami je prejavený súhlas s celým jeho
obsahom.
3.3.Zmluvné strany potvrdzujú, že Dodatok je zrozumiteľný, nebol uzavretý v tiesni, že si ho pred
podpisom prečítali a porozumeli jeho obsahu, na důkaz čoho Dodatok vlastnoručne podpísali.
3.4.Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčastou Zmluvy a je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z
ktorých jeden si ponechá Objednávater a jeden Poskytovater.
V Beladiciach, dňa
‚.‚
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rriu Ivldrlo LdLIK
starosta obce Beladice
.

V Nových Zámkoch, dňa 5.11.2020
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Ing. r‘a~~riri~ 3ZdtUVd
konateľ K CENTUM, spol. s r.a.

