
Dodatok Č. 3 ku Zmluve o poskytovaní servisných služieb
Č. Z0PS13691201 6ÍBVS

uzatvorenej podia ustanovení 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 51 3/1 991 Zb. Obchodný
- zákonník v platnom znení

medzi

Objednávatet: Bratislavská vodárenská spoloČnost‘, as.
Sídlo: Prišovská 48, 826 46 Bratislava
Statutárny zástupca:

IČO: 35 850 370
DIČ: 2020263432
IČ DPH: SK2020263432
Bankové spojenie:
Císlo účtu (IBAN):
SWIFT:
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiei: Sa,

vložka č. 3080/B
Kontakt:

(ďalej len „Objed návatet“)

a

Poskytovatet: SmartlS, s. r. O.
Sídlo: Zámocká 3, 811 01 Bratislava
Statutárny zástupca:
100: 46708014
DIČ: 2023598137
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
Bankové spojenie:
Císlo účtu (IBAN):
SWIFT:
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sto,

vložka č. 83144/B
Kontakt: . -

(ďalej len „Poskytovatet“)

(Objednávatet a Poskytovatet ďalej spolu len ako „zmluvně strany“ alebo jednotlivo
„zmluvná strana“)
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Článok 1.
Preambu la

V súlde s ustanovením Článku 8. Záverečné ustanovenia odseku 8.2. Zmluvy
o poskytovaní servisných služieb Č. ZOPSI369I2OJ6IBVS „Poskytovanie servisných a
podporných služíeb pre zabezpečenie produktu „E-learning technológia — softwarové
licencie“ a podpory prevádzky e-learningových kurzov a IT kurzov“ uzatvorenej dňa
23.12.2016 (ďalej len „Zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na tomto dodatku Č. 3
k Zmluve (ďalej len „Dodatok Č. 3“), ktorým sa upravuje znenie Zmluvy za dohodnutých
pod mienok.

Článok 2.
Predmet Dodatku č. 3

I. V Článku 3. Platnost‘, predfženie a ukončenie zmluvy sa mení znenie odseku 3.1. Zmluvy
a nahrádza sa nasledovný znením:

3.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu šest‘ (6) rokov odo dňa jej podpisu oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.

2. V Článku 4. Odplata a platobné podmíenky sa mení znenie odseku 4.1. Zmluvy a
nahrádza sa nasledovným znením:

4.1. Objednávatet sa zaväzuje zaplatiť za poskytďvanie služieb podta Článku 2. odseku
2.1. tejto zm!uvy poskytovatetovi odplatu vo výške 54000,- EUR (slovom:
pätdesiatštyritisíc eur) za poskytovanie služieb podta tejto zmluvy.

Článok 3.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok Č. 3 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, priČom každá zo
zmluvných strán obdrží po dve (2) vyhotovenia.

2. Ustanovenía Zmluvy, ktoré níe sú dotknuté týmto Dodatkom Č. 3, ostávajú naďalej platné
a účinné v nezmenenej podobe.

3. Tento Dodatok Č. 3 nadobúda platnost‘ a účinnost‘ dňom jeho podpisu oprávnenými
zástupcami obidvoch zmluvných strán.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok Č. 3 prečítali a porozumeli mu, že ich vól‘a
v ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vále
sú dostatoČne urČité a zrozumiteľné, zmluvná voľnost‘ nie je obmedzená a na znak
súhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoruČné podpisy.

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:
Bratislavská vodárenská spoloČnost‘, a.s. SmartlS, S. r. o.

v Bratislave, dňa: v Bratislave, dňa: 9 NOV. 1020
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