
Dodatok Č. 1 

k zmluve o poskytnutí služieb Č. 5975017183 

Zmluvné strany 

Úrad pre verejné obstarávanie 
Dunajská 68 
820 04 Bratislava - Staré Mesto 
Slovenská republika 
IČO: 31797903 
DIČ: 2021511008 
Bankové spojenie: ~1 
číslo úN ~ 

štatutámyorgán: 
Ing. Marek Vladár 
podpredseda úradu zastupujúci predsedu úradu 

(ako "objednávatel"') 

a 

KPMG Slovensko spol. s.r.o. 
Dvofákovo nábrežie 10 
821 02 Bratislava 
Slovenská republika 
IČO: 31 348 238 
DIČ: 2020312866 
IČ DPH: SK7020000053 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: ,.... 1 ~ - , 

štatutámy orgán: 
Mgr. Peter Borák 
Prokurista 

(ako "poskytovatel"') 

Ing. Rudolf Sedmina 
Prokurista 

sa na základe zmeny niektorých okolností rozhodli, v súlade s bodom 14.3. Zmluvy o poskytnutí 
služieb č. 5975017183, upraviť vzájomné vzťahy vyplývajúce zo zmluvy formou tohto dodatku: 

Článok I 



l. Bod 6.1 zmluvy sa mení a nahrádza nasledovným textom: 
"Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať plnenia podľa bodu 2.1.1. až 2.1.3 tejto zmluvy do 
31.10.2012 odo diía účinnosti zmluvy a v súlade s harmonogramom plnenia zmluvy podľa 
bodu 7.3." 

Článok II 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, 
dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom dodatok 
podpísali. 

2. Dodatok je vypracovaný v piatich rovnopisoch, z toho dva pre poskytovateľa a tri pre 
o bj ednávateľ a. 

3. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti bez zmeny. 
4. Dodatok nadobúda platnosť dt'iom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dt'iom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky. 

5. Zmluvné strany berú plne na vedomie, že podľa § 10 ods. 3 zákona Č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je ani 
zverejnenie dodatku podľa §5a ods. 1. 

Za objednávateľa Za poskytovateľa 
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Ing. Marek Vladár Mgr. Peter Borák 

podpredseda úradu zastupujúci predsedu úradu prokurista 
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Ing. Rudolf Sedmina 

prokurista 

Dátum: 

Miesto: V Bratislave 

2 


