
 

 

Dodatok č. 1  

k Rámcovej kúpnej zmluve 

uzavretej podľa ustanovenia § 409 a nasl. Obchodného zákonníka  

 

I. 

Zmluvné strany 

 

1. AVsystems s.r.o. 

sídlo:    Hraničná 18, 821 05 Bratislava   

IČO:     44 155 778 

DIČ:     2022602395 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 52285/B 

bankové spojenie:   

číslo účtu:     

v mene ktorého koná:  Ing. Ján Kavoň, konateľ 

kontaktná osoba:   Ing. Ján Kavoň, jan.kavon@infokiosk.sk, tel. 0905 222 787 

(ďalej len ako „Dodávateľ“) 

 

a 

 

2. Bratislavská organizácia cestovného ruchu  
sídlo:    Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1 

IČO:     42 259 088 

DIČ:     2023399455 

IČ DPH:                                 SK 2023399455 

registrácia:    Ministerstvo dopravy a výstavby SR 

č. registrácie: 28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR 

bankové spojenie:    

číslo účtu:     

v mene ktorého konajú: Ing. Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva 

                  Ing. Peter Petrovič, podpredseda predstavenstva 

kontaktná osoba:   Barbara Csibreiová, csibreiova@visitbratislava.com 

(ďalej len ako „BTB“) 

II. 

Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 1. 12. 2017 Rámcovú kúpnu zmluvu (ďalej len ako „Zmluva“) 

vo finančnom objeme 40.272,- Eur s DPH, ktorej predmetom bolo najmä dodanie 4 x 

informačný interiérový dotykový totem; 4 x SLIM PC vrátane softvérového vybavenia; 4 x 

softvér, resp. aplikácia na prehrávanie marketingových materiálov vrátane licenčného kľúča;   

1 x grafická úprava, resp. vytvorenie a naprogramovanie úvodného grafického „Menu“ 

aplikácie. 

 

Proces realizácie predmetu zmluvy, konkrétne vytvorenie a naprogramovanie úvodného 

grafického „Menu“ aplikácie, si vyžaduje uskutočnenie prác naviac, zmluvné strany sa preto 

dohodli, že na uzatvorení dodatku k Zmluvy v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. b) zákona 

č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

III. 

Predmet dodatku 
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1. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie čl. VII. bod 1. písm. d) Zmluvy sa mení a znie 

nasledovne: „d) grafická úprava, resp. vytvorenie a naprogramovanie úvodného 

grafického „Menu“ aplikácie – 1.692,- s DPH (t.j. 1.410,- Eur bez DPH plus DPH –

282,- Eur)“. 

 

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie čl. VII. bod. 4 Zmluvy sa mení a znie 

nasledovne: „4. Maximálny objem finančného plnenia BTB realizovaného v zmysle 

tejto zmluvy je 41.388,- s DPH (t.j. 34.490,- Eur bez DPH plus DPH 6.898,- Eur), 

z toho odplata za poskytnuté služby 8.640,- Eur s DPH (t.j. 7.200,- Eur plus DPH - 

1.440,- Eur).“ 

 

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia. 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov a ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana po 

jeho podpise oboma zmluvnými stranami dostane jedno vyhotovenie. 

 

3. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali. 

V Bratislave dňa 1.12.2018 

 

  

Bratislavská organizácia  

cestovného ruchu 

 
 

 V Bratislave dňa 1.12.2018 

 

 

AVsystems, s.r.o. 

Ing. Alžbeta Melicharová,  

predsedníčka predstavenstva 
 

 Ing. Ján Kavoň 

konateľ spoločnosti 

 
    _____________________________________________________________________________________ 

                     Mgr. Peter Petrovič, 

            podpredseda predstavenstva 


