Zmluva č. 28/2011/OVeS

DODATOK č. 2

Zmluva o vedení ekonomickej agendy
v zmysle ustanovení § 566 – 576 Obchodného zákonníka
DODATOK č. 2
Firma:
OVeS, s. r. o.
so sídlom:
Veľký Lég 535, 930 37 Lehnice
zastúpená:
Mgr. Katarínou Tamášovou Karácsonyovou
IČO:
44 038 712
DIČ:
2022581726
IČ DPH:
SK2022581726
č. účtu:
2927881156/1100
IBAN:
SK2911000000002927881156
SWIFT:
TATRSKBX
(ďalej len „dodávateľ“)
a
Firma:
Základná škola
so sídlom:
Biskupická ul. č. 21, 821 06 Bratislava
zastúpená:
Mgr. Ivetou Horváthovou, riaditeľkou školy
IČO:
31748201
DIČ:
2020918900
č. účtu:
2624705171/1100
IBAN:
SK9711000000002624705171
SWIFT:
TATRSKBX
(ďalej len „odberateľ“)
uzatvorili k zmluve č.28/2011/OVeS nasledovný DODATOK:
Čl. II.
Povinnosti dodávateľa

Bod 2 sa dopĺňa nasledovne:
24. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť pre objednávateľa v rozsahu podľa potrieb a požiadaviek
objednávateľa odborné poradenstvo a konzultačné služby pri verejnom obstarávaní zákaziek podľa
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
25. V rámci odborného poradenstva a konzultačných služieb podľa tejto zmluvy poskytovateľ v súčinnosti
s objednávateľom zabezpečí vykonanie nasledovných činností:
a) vypracovanie návrhu plánu verejného obstarávania na rok 2016,
b) vypracovanie smernice o verejnom obstarávaní na rok 2016,
c) spravovanie profilu verejného obstarávateľa na www.uvo.gov.sk,
d) zverejňovanie všetkých povinných dokumentov v profile verejného obstarávateľa,
e) uskutočňovanie postupov verejného obstarávania - nákup tovarov, služieb a stavebných prác u
verejného obstarávateľa v roku 2016 /okrem podlimitných a nadlimitných zákaziek/,
f) vedenie a skompletizovanie dokumentácie verejného obstarávania v roku 2016.
Čl. III.
Cena

Bod 1 sa mení nasledovne:
1. Odberateľ poveruje dodávateľa činnosťami uvedenými v článku II tejto zmluvy a zaväzuje sa za tieto služby
zaplatiť cenu, ktorá sa zjednáva dohodou vo výške 700 EUR s DPH/ mesačne.
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Čl. VII. Platnosť zmluvy
1. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostala po jednom výtlačku.
V súlade so zákonom č.546/2010 Z. z. ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov je odberateľ povinný tento dodatok zverejniť v Centrálnom registri zmlúv alebo na
svojom webovom sídle tak, že dodatok nadobudne účinnosť najskôr deň po dni jej zverejnenia. Dodatok
bude zverejnený na webovom sídle školy http://www.zsbiskupicka.stranka.info/ najneskôr dňa
20/01/2016.
2. Na základe týchto ustanovení sa vystaví faktúra už za mesiac január 2016.
V Bratislave, 18/01/2016

Dodávateľ:

Odberateľ:

Mgr. Tamášová Karácsonyová Katarína
konateľka OVeS, s. r. o.
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Mgr. Iveta Horváthová
riaditeľka školy

