DODATOK Č. 1
K RÁMCOVEJ ZMLUVE
O POSKYTOVANÍ KONZULTAČNO-VZDELÁVACÍCH SLUŽIEB
V OBLASTI ONLINE NÁSTROJOV
(ďalej len ako „dodatok č. 1“)
uzavretý medzi týmito zmluvnými stranami:
objednávateľ:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
registrácia:

Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
42 259 088
2023399455
SK 2023399455
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
č. registrácie: 28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR
zastúpená:
Ing. Vladimír Grežo, predseda predstavenstva a
Mag. Martin Volek, MBA, PhD., podpredseda predstavenstva
(ďalej len „objednávateľ“) na jednej strane
a
poskytovateľ:
Effectix.com, s.r.o.
sídlo:
Jakubovo nám. 19, 811 09 Bratislava 1
IČO:
45 535 477
IČ DPH:
SK 2023047730
bankové spojenie:
Tatra banka, a. s. SK38 1100 0000 0029 2283 8255
zastúpená:
Karol Veleba, konateľ
(ďalej len „poskytovateľ“) na druhej strane

I.
Úvodné ustanovenia
1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 14.12.2020 Rámcovú zmluvu o poskytovaní
konzultačno-vzdelávacích služieb v oblasti online nástrojov, ktorej predmetom bolo
poskytnutie konzultačno-vzdelávacie služby v oblasti online nástrojov (Facebook,
LinkedIn, Twitter + Google Ads) v období do 15. 3. 2021 v objeme najviac 250 hodín
(ďalej len ako „Rámcová zmluva“).

2.

V záujme zachovania kvality a úplnosti služieb vo vzťahu k realizovaným projektom sa
zmluvné strany dohodli na predĺžení účinnosti Rámcovej zmluvy do 30. 4. 2021
a v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. b) 343/2015 Z. z. zákona o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov aj na zvýšení objemu hodín
zazmluvnených služieb ako aj objemu finančného plnenia, ktoré má byť poskytnuté na
základe Rámcovej zmluvy, a za týmto účelom uzatvárajú tento dodatok č. 1.
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II
Predmet dodatku č. 1
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie článku I. bodu 1. Rámcovej zmluvy sa mení
tak, že slovné spojenie „250 hodín“ sa mení na slovné spojenie „269 hodín“.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie článku II. bodu 1. Rámcovej zmluvy sa mení
tak, že slovné spojenie „do 15. 3. 2021“ sa mení na slovné spojenie „do 30. 4. 2021“.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie článku V. bodu 2. Rámcovej zmluvy sa mení
tak, že slovné spojenie „15 000,00 EUR“ sa mení na slovné spojenie „16 140,00 EUR“.

4.

Ostatné ustanovenie Rámcovej zmluvy sa nemenia.

Článok III
Záverečné ustanovenia
1.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a
ods. 1 Občianskeho zákonníka.

2.

Tento dodatok č. 1 sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z toho po jednom pre každú
zmluvnú stranu.

3.

Zmluvné strany si tento dodatok č. 1 pred jeho podpísaním prečítali, jeho obsahu
porozumeli a uzavreli po vzájomnom prerokovaní podľa ich práva a slobodnej vôle,
určite, vážne a nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany
potvrdzujú autentickosť tohto dodatku č. 1 svojimi podpismi.

V Bratislave dňa 12.3.2021

V Bratislave dňa 10.3.2021

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

Bratislavská organizácia
cestovného ruchu

Effectix.com, s.r.o.

Ing. Vladimír Grežo,
predseda predstavenstva

Karol Veleba
konateľ

__________________________________
Mag. Martin Volek, MBA, PhD.
podpredseda predstavenstva
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