Dodatok Č. I
k ZMLUVE O DlELO Č. Z0D1234120201BV5
uzatvorenej podia ustanovení 536 a nasl. zákona Č. 51 3/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
‚3Poradenstvo kybernetickej bezpečnosti, analýza rizík“
medzi zmluvnými stranami
Objednávatet:
Sídlo:
Zástupca zodpovedný
vo veciach zmluvných:

Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava, Slovenská republika

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
SWIFT:
Zápis:

35850370
2020263432
5K2020263432

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka
Č. 3080/B

(ďalej len „Objednávatet“)
a
Zhotovitet J
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Ičo:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:

Atos IT Sol utions and Services s r o
Pribinova 19, 811 09 Bratislava

1

45 650 276
2023110661
SK2023110661

Číslo účtu (IBAN):
SWIFT:
Zápis:

Obchodný register vedený Okresným súdom Bratislava I.,
oddiel: Sto vložka Číslo: 66638/B

(d‘alej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávatet a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo ako 1,zmluvná strana‘ a spoločne len ako
‚zmIuvné strany“)

ČLÁNOK I

-

ÚVODNÉ USTANOVENIE

Zmluvné strany uzatvorlli dňa 21.9.2020 zmluvu o dlelo Č. Z0D1234120201BVS (ďalej len
„Zmluva‘). Za účelom zmeny tejto Zmluvy pristupujú zmluvné strany k uzatvoreniu tohto
dodatku Č. 1 k Zmluve (d‘alej len „Dodatok«).
ČLÁNOK 2- PREDMET DODATKU
2.1

Zmluvné strany sa dohodli, že Čf. 3 bod 3.1 Zmluvy sa rnení tak, že znie nasledovne:
3.1 »Predmet pfnenia podía Článku 2 odseku 2.1 Zmluvy bude realizovaný do
31.12.2020.“
ČLÁNOK 3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
-

3.1
3.2
3.3

Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom neupravené zostávajú nezmenené v platnosti.
Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z toho dve (2) vyhotovenia pre
Objednávateľa a dve (2) vyhotovenia pte Zhotoviteľa.
Dodatok nadobúda platnost‘ dňom jeho podpísu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a v prípade, ak ide o dodatok, ktorý je povinne zverejňovaným
dodatkom v zmysle ustanovení 5a zákona č. 217 /2000 Z. z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) V
znení neskorších predpisov, Zmluva nadobudne účinnost‘ dňom nasledujúcim po dni
jeho zverejnenia podta ustanovení 47a zákona č. 40/1 964 Zb. Občiansky zákonník V
znení neskorších predpisov, inak dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.

V Bratislave, dna

J J NOV. 2020

V Bratislave, dna
.

-

16 -11- 2020

