Dodatok č. 1
k Zmluve o poskytovaní služieb č. 271S/2018/OIT zo dňa 28.11.2018
(číslo zmluvy poskytovateľa: 30618169)
uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej ako „Dodatok č.l“)
Zmluvné strany:
1. Objednávateľ:
Názov:
V mene ktorého koná:
Sídlo:
Zástupca pre veci technické:
Kontakt:
e-mailová adresa:
IČO:
DIČ:

Mesto Banská Bystrica
. Ján Nosko, primátor mesta
Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica
Peter Dolihal - vedúci odboru informatizácie a digitalizácie

00313271
2020451587

Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej ako „Objednávateľ“)

2.

Poskytovateľ:
Názov:
V mene ktorého koná :
Sídlo:
Kontaktná osoba:
Kontakt:
e-mailová adresa:
IČO:
DIČ:

36785512
2022390942

Bankové spojenie:
IBAN:
Číslo zmluvy poskytovateľa:

30618169

SOFTIP, a.s.
Ing. Radovan Bálent, člen predstavenstva
Business Center Aruba, Galvaniho 7/D 821 04 Bratislava
Janete Lomenčíková, obchodný manažér

(ďalej ako „Poskytovateľ“)
Článok L
1.

Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody a v súlade s článkom XII. bod 5. Zmluvy o poskytovaní
služieb č. 2715/2018/OIT zo dňa 28.11.2018 ( ďalej ako „zmluva“), uzatvárajú Dodatok č. 1 k zmluve,
v tomto znení:
Článok m. Predmet zmluvy:
>■

v texte bodu 3. sa mení veta druhá a veta štvrtá, v nasledovnom znení:

(veta druhá)....Poskytovateľ túto časť predmetu zmluvy spracuje a odovzdá Objednávateľovi v lehote
najneskôr do 31.júla 2019.
( veta štvrtá)....Implementáciu všetkých agend zabezpečí Poskytovateľ v zmysle schválenej analýzy,
pričom zabezpečí aj import dát Objednávateľa od predchádzajúceho Poskytovateľa
služby, nastavenie integrácie nových systémov na moduly Objednávateľa v oblastiach
účtovníctva,
rozpočtu, banky,
spôsob integrácie a testovaciu prevádzku
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I

implementovaných služieb najmenej v počas jedného (1) kalendárneho mesiaca, vrátane
zaškolenia určených zamestnancov Objednávateľa a odovzdania Príručky na používanie
služieb a to všetko v lehote najneskôr do 30. novembra 2019.
i

í
Článok IV. Práva a povinnosti zmluvných strán s
>

|

v bod 2. : Práva a povinnosti Objednávateľa, sa pôvodný text odseku „ii“ mení,
v nasledovnom znení:
j

j
(ii) Objednávateľ je povinný na základe riadne doručenej žiadosti, poskytnúť Poskytoýateľovi všetku
potrebnú súčinnosť, všetky informácie, podklady ako aj dokumenty, ktoré sp nevyhnutne
potrebné pre poskytovanie Služieb a plnenie ostatných ustanovení predmetnej zmluvy; žiadosť
bude doručená Objednávateľovi v elektronickej podobe, a to e-mailom na e-mailovú adresu
Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, že Poskytovateľ počas plnenia
predmetu zmluvy - v prvej etape, určí Objednávateľovi aj rozsah a spôsob poskytnutia
súčinnosti, Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť v rozsahu j a spôsobom
vyplývajúcim zo vstupnej analýzy a harmonogramu implementačných prác; odsúhlasených
Objednávateľom na základe Preberacieho protokolu služieb, a len v rozsahu, ý akom možno
súčinnosť od Objednávateľa spravodlivo požadovať.
I
i

Článok VII. Zmluvné pokuty :
,
> za pôvodný text bodu 1. sa dopĺňa nová veta, v znení:

I

Ustanovenia predchádzajúcej vety sa nepoužijú v prípade, že Poskytovateľ poruší svoje zmluvné
povinnosti na ktorých splnenie sa zaviazal v článku III. bod 3. veta štvrtá, tejto zmluvy.
> za text bodu 1. sa dopĺňa nový bod 2., v znení:

j
i
V prípade, že Poskytovateľ poruší svoje zmluvné povinnosti na ktorých splnenie sá zaviazal v článku
III. bod 3. veta štvrtá, tejto zmluvy, Poskytovateľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 7 000,00 EUR ( slovom : sedemtisíc euro).
>

pôvodne označené body 2. a 3. sa prečíslovávajú na body 3. a 4.

Článok H.
1.

Dodatok č. 1 k zmluve je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch a každá zo zmluvných strán obdrží tri
( 3) jeho rovnopisy.
!
2. Dodatok č. 1 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia, v súlade s ust. § 47a zákona č. 40/1964
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany uzatvorili tento Dodatok č. 1 k zmluve slobodne, vážne a určite, nie v tiesni ani za
nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje ich úplnú a konečnú vôľu, na znak čoho ho podpisujú.
i

!/T

V Banskej Bystrici,......'.í:..2019

{7

V Banskej Bystrici,........ ;.. ž... .'.2019

!
Za Poskytovateľa :

Za Objednávateľa :,

/ BÄMSIÍÁ BfSTEXCA

Ján Noško
■\
/
primátor Mestá Banská Bystrica

Ing. Radovan Bálent
člen predstavenstva

I
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