Dodatok č. 1
k Rámcovej dohode
o poskytovaní tlačových služieb
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
I.
STRANY DOHODY
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
registrácia:

Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
Ing. Alžbeta Melicharová, predseda predstavenstva
Mgr. Peter Petrovič, člen predstavenstva
42 259 088
2023399455
SK 2023399455
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
č. registrácie: 28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej ako „objednávateľ“)
a
Dodávateľ:
Ultra Print, s.r.o.
Sídlo:
Pluhová 49, 831 03 Bratislava
Štatutárny zástupca: Mgr. Ján Holčík
IČO:
31 399 088
DIČ:
2020330620
IČ DPH:
SK2020330620
E-mail:
ultraprint@ultraprint.eu
Tel.:
02 434 12 464
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Registrácia:
Obchodný register OS Bratislava I, vložka č. 9289/B
(ďalej ako „dodávateľ“)
II.
PREAMBULA
1.

Strany dohody uzatvorili dňa 16. 5. 2018 Rámcovú dohodu o poskytovaní tlačových
služieb, ktorej účelom bolo zabezpečiť tlačové služby a realizovať tlač propagačnoinformačných materiálov o destinácii Bratislava (ďalej len ako „Dohoda“).

2.

V priebehu doby platnosti Dohody nepredvídane - nad rámec definovaný v Dohode
narástla potreba objednávateľa v časti položky č. 14 - leták 6L a položky č. 57 turistická mapa A3 trhacia. Strany dohody sa preto, 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, dohodli na uzatvorení dodatku k Dohode.

III.
PREDMET DODATKU
1.

Strany dohody sa dohodli, že ustanovenie článku VI. bodu 4. Dohody sa mení a znie
nasledovne:
„4. Objem finančných prostriedkov objednávateľa určených na plnenie predmetu
tejto dohody je 49 845,- Eur plus DPH, čo predstavuje spolu s DPH (pri aktuálnej
sadzbe 20 %) 59 814,- Eur. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa
všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase fakturácie.“

2.

Strany dohody sa dohodli, že Príloha č. 1 sa v tabuľkovej časti mení tak, že položky 14.
a 57. znejú nasledovne:
14.Leták 6DL *:
Formát:
Počet strán:

DL (99 mm x 210 mm), rozložený formát 594x210
mm
12 (leták sa zakladá na harmoniku)

Farebnosť:

4+4

Papier:

135g ONL

Spracovanie:

5 lomov

Balenie:

do fólie po 50 ks

Lehota dodania:

7 dní

expresná lehota dodania:

24 hodín (max do 500 ks)

počet ks na podujatie:

10000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov:

10

maximálny celkový počet ks:

70000

57.Turistická mapa A3 trhacia:

3.

Formát:

A3 (297 mm x 420 mm)

Počet strán:

2

Farebnosť:

4+4

Papier:

100g NM

Väzba:

lepená mäkká, do blokov po 100 ks bez podložky

Balenie:

do fólie po 10 blokov

Lehota dodania:

7 dní

počet ks na podujatie:

50000 ks

počet podujatí za 12 mesiacov:

3

maximálny celkový počet ks:

100000

Strany dohody sa dohodli, že Príloha č. 2 sa mení nasledovne
a) Prvá strana štrnásty riadok – Leták 6DL sa mení tak, že
- počet opakovaní „7“ sa mení na „10“,
- suma (cena za všetky opakovania s EUR bez DPH) „2450“ sa mení na „3500“ a

-

suma (cena za všetky opakovania s EUR s DPH) „3500“ sa mení na „3850“.

b) Druhá strana štvrtý riadok - Turistická mala A3 trhacia sa mení tak, že
- počet opakovaní „2“ sa mení na „3“,
- suma (cena za všetky opakovania s EUR bez DPH) „2200“ sa mení na „3300“ a
- suma (cena za všetky opakovania s EUR s DPH) „2640“ sa mení na „3960“.
c) Posledný riadok (Spolu cena v €) sa mení tak, že znie nasledovne
„Spolu cena v €
49 845,- € bez DPH
59 814 € s DPH“
4.

Ostatné ustanovenia Dohody a jej príloh 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 strana dohody po
jeho podpise oboma stranami dohody dostane jedno vyhotovenie.

3.

Strany dohody prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak
súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa 5.10.2018

V Bratislave dňa 5.10.2018

Bratislavská organizácia
cestovného ruchu

Ultra Print, s.r.o.

Ing. Alžbeta Melicharová,
predsedníčka predstavenstva

Mgr. Ján Holčík,
konateľ spoločnosti

_____________________________________________________________________________________

Mgr. Peter Petrovič,
podpredseda predstavenstva

