Číslo dodatku: 050913/2019-ODME-0073276-D1

Dodatok č. 1
k Zmluve o technicko-organizačnom zabezpečení Ministerskej rady OBSE 2019
(ďalej len „Dodatok č. 1“)
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT(BIC):
zastúpený:

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
Slovenskej republiky
Hlboká cesta 2, Bratislava, PSČ 833 36
00699021
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
JUDr. Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ing. Oksana Tomová, CSc., generálna riaditeľka sekcie
pre predsedníctvo SR v OBSE

(ďalej len „objednávateľ")
a
Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT(BIC):
Konajúci/zastúpený:
Zápis:

Incheba, a.s.
Viedenská cesta 3-7, 851 01 Bratislava
00211087
xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
Ing. Alexander Rozin, CSc., predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10/B

(ďalej len „poskytovateľ“)
(objednávateľ a poskytovateľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)
uzatvárajú v súlade s bodom 14.2 Zmluvy o technicko-organizačnom zabezpečení
Ministerskej rady OBSE 2019 uzatvorenej 9. 10. 2019, číslo zmluvy: 050913/2019ODME-0073276 (ďalej len „Zmluva“) tento Dodatok č. 1:

Článok 1
Predmet dodatku
1.1

Technický výkres konferenčných a bezpečnostných priestorov, ktorý je súčasťou
Prílohy č. 1 „Špecifikácia priestorov a parkovacích miest“ Zmluvy sa nahrádza
novým technickým výkresom konferenčných a bezpečnostných priestorov; nový
technický výkres konferenčných a bezpečnostných priestorov je zároveň prílohou
Dodatku č. 1.

1.2

Článok 4.2 Zmluvy sa mení a jeho nové znenie je nasledujúce:
„4.2 Konferenčné priestory podľa bodu 4.1 s výnimkou priestorov pre catering
takto označených v Prílohe č. 1 poskytovateľ prenecháva objednávateľovi, aby ich
užíval v dobe od 29.11.2019 od 8:00 hod. do 6.12.2019 do 24:00 hod. ako
konferenčné priestory na účely konania podujatia špecifikovaného v bode 1.4 tejto
zmluvy. Objednávateľ prevezme konferenčné priestory podľa tohto bodu
písomným preberacím protokolom podpísaným oprávnenými osobami oboch
zmluvných strán, v ktorom zmluvné strany opíšu technický stav preberaných
konferenčných priestorov. Poskytovateľ umožní od 27. 11. 2019 od 8:00 hod.
vjazd vozidiel dodávateľov výpočtovej techniky objednávateľa do objektu
výstaviska Incheba a vstup do konferenčných priestorov povereným
zamestnancom objednávateľa na účely dovozu, rozmiestnenia, inštalácie
a testovania výpočtovej techniky a IT infraštruktúry. Objednávateľ sa zaväzuje
vopred doručiť poskytovateľovi zoznam vozidiel dodávateľov výpočtovej techniky
podľa predchádzajúcej vety, vrátane ich EČV a zoznam poverených zamestnancov
objednávateľa, pre ktorých žiada vstup do konferenčných priestorov.
Objednávateľ sa zároveň zaväzuje, že doručí poskytovateľovi časový
harmonogram a priestorový plán vykonávania prác, a to v jednotlivých dňoch od
27. 11. 2019 do riadneho protokolárneho prebratia konferenčných priestorov
objednávateľom.“

1.3

Ostatné ustanovenia Zmluvy, vrátane jej príloh, ostávajú nezmenené.

1.4

Zmeny vykonané Dodatkom č. 1 nemajú vplyv na cenu za plnenie podľa Zmluvy.

Článok 13
Záverečné ustanovenia
2.1

Neoddeliteľnou prílohou Dodatku č. 1 je jeho príloha „Technický výkres
konferenčných a bezpečnostných priestorov“.
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2.2

Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
originálu. Poskytovateľ obdrží 2 rovnopisy a objednávateľ obdrží 3 rovnopisy.

2.3

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

2.4

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu
porozumeli, a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

V Bratislave dňa................................

V Bratislave dňa...............................

...................................................................

...........................................................

JUDr. Miroslav Lajčák,
minister zahraničných vecí
a európskych záležitostí
Slovenskej republiky

Ing. Alexander Rozin, CSc.,
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

......................................................................
Ing. Oksana Tomová, CSc.,
generálna riaditeľka sekcie
pre predsedníctvo SR v OBSE
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