Dodatok č. 1
k zmluve o poskytnutí „Virtuálnej aukčnej siene PROEBIZ“
č. poskytovateľa: 611/TT/Sk
č. objednávateľa: 405/2015
Nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roka uzatvorili:
1.

Mesto Trnava
Sídlo: Hlavná 1, 917 71 Trnava
Zastúpená: JUDr. Petrom Bročkom, LL.M., primátorom mesta
IČO: 00313114, DIČ: 2021175728,
ďalej len ako „objednávateľ“ na strane jednej
a

2.

NAR marketing s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby
sídlo: Šulekova 2, 811 06 Bratislava
poštová adresa: Masarykovo náměstí 52/33, 702 00 Moravská Ostrava, Česká republika
zastúpená: Miloslavom Kaplanom, vedúcim organizačnej zložky
IČO: 36694207, DIČ: 2022277576, IČ DPH: SK2022277576
Zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, Oddiel Po, Vložka číslo 1687/B
ďalej len ako „poskytovateľ“ na strane druhej
tento dodatok

Text článku II. Časové plnenie zmluvy sa mení takto:
1. Poskytovateľ umožní objednávateľovi užívanie „Virtuálnej aukčnej siene PROEBIZ“ vrátane
modulu uvedeného v bode I. 1. a bude poskytovať služby uvedené v bode I. 2. a I. 3. po dobu
1 roka odo dňa účinnosti tohto dodatku a po uplynutí tejto doby vždy na dobu ďalšieho roka,
pokiaľ objednávateľ najmenej 15 dní pred uplynutím prebiehajúcej ročnej doby nedoručí
poskytovateľovi písomné oznámenie, že o ďalšie poskytovanie zjednaného plnenia nemá záujem.
Toto predĺženie zmluvného vzťahu je možné uskutočniť opakovane.
Ostatné dojednania
1. Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia nastáva dňom účinnosti tohto dodatku
a v nasledujúcich rokoch vždy rovnaký deň a mesiac.
2. Ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana preberá jedno
vyhotovenie.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť
deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
V Trnave dňa 12.5.2017

V Bratislave dňa 12.5.2017

………………………..………………..….
JUDr. Peter Bročka, LL.M. v.r.
za objednávateľa
Mesto Trnava

………..……….…………………….………
Jiří Špalek, na základe plnej moci, v.r.
za poskytovateľa
NAR marketing s.r.o., o.z.
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