Dodatok č. 1

K zmluve o poskytnutí služby pre projekt Moderný a flexibilný úrad - budovanie
kapacít ľudských zdrojov NKÚ SR - časť 1 (kód NFP 27130330004) a pre
projekt Moderný a flexibilný úrad - budovanie kapacít ľudských zdrojov NKÚ
S R - časť 2 (kód NFP 27140130055)

uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so Systémom
finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013,
Systémom riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013
(ďalej len „Systémy") a podmienkami zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
uzatvorenej s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „ministerstvo") zo dňa
09.11.2009 (ďalej len „zmluva")

Objednávateľ:

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Priemyselná 2
824 73 Bratislava
IČO:

308 448 78

DIČ: 2020815665
zastúpený: Dr. h. c. doc. Ing. Jánom Jasovským,PhD., predsedom
osoby poverené pre styk s poskytovateľom: Ing. Peter Tábory
Poskytovateľ:

Centire, s.r.o.
Záhradnícka 72
821 08 Bratislava
zastúpený: Mgr.Renáta Kiselicová, konateľka spoločnosti
IČO:

36 866 857

DIČ: 2022966363
bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
číslo účtu: 2621251151/1100
zapísaný v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava L, odd.: Sro,
Vložka č.: 63082/B
osoba poverená pre styk s obejdnávateľom: Mgr. Tamás Szoke
Zmluvné strany sa dohodli v súlade s bodom 14 článku VI zmluvy a na základe pokynu
vydaného ministerstvom dňa 22.12.2010, že pôvodné znenia ustanovení zmluvy sa menia
nasledovne:

1. Pôvodné znenie bodu 1 článku III. Cena a platobné podmienky sa nahrádza novým
znením:
„ 1 . Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí poskytovateľovi cenu za poskytnuté služby a
plnenia podľa tejto Zmluvy nasledovne:

Vyfaktúrované k 28.2.2011 za obe pozície:
Celková cena v EUR

Sadzba DPH v EUR

Celková cena

bez DPH

v EUR s DPH

Z toho: 987(19%)

13 225,80 19%DPH: 2512,90

15 738,70

Z toho: 545 (20%)

7 303,- 20% DPH: 1 460,60

8 763,60

Spolu

20 528,80

3 973,50

24 502,30

* / hod = 60 min
t . j . objednávateľ zaplatí poskytovateľovi cenu za práce vykonané do 1.3.2011 vo
výške 24 502,30 EUR ( slovom: dvadsať štyritisíc päťstodva EUR a tridsať centov)
s DPH, DPH predstavuje sumu 3 973,50 EUR, cena bez DPH predstavuje sumu vo
výške 20 528,80 EUR.
b)
Od 1.3.2011:
Hodinová sadzba

Sadzba DPH v EUR

sadzba v EUR s DPH

v EUR bez DPH
Projektový manažér
Manažér monitorovania

Celková hod.

13,40

2,68

16,08

8,52

1,70

10,22

* 1 hod = 60 min
t . j . objednávateľ zaplatí poskytovateľovi cenu rovnajúcu sa súčinu hodinovej sadzby
a skutočne
1.3.2011,

odpracovaného
maximálne

však

a objednávateľom
najviac

1330,50

odsúhlaseného
hodín

počtu

odpracovaných

hodín

od

projektovým

manažérom a najviac 161 7,50 hodín odpracovaných manažérom monitorovania."

2.

Pôvodné znenie bodu 1 článku IV sa nahrádza novým znením:
„ 1 . Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.1 2.2011."

3.

Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

4. Tento dodatok č. 1 sa po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami stáva neoddeliteľnou
súčasťou zmluvy.

5. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých po podpísaní
obidvoma zmluvnými stranami obdrží objednávateľ päť vyhotovení a poskytovateľjedno
vyhotovenie.
6. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť

dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými

stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli,
tento predstavuje ich pravú, vážnu a slobodnú vôľu. Na znak súhlasu tento dodatok č. 1
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

