Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 201505
uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. 1
Zmluvné strany
1.1. Názov:
Sídlo:
Zapísaná:

Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o.
Strojárenská 3, 040 01 Košice
v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby
číslo OVVS/10/2003
IČO:
312 57 402
DIČ:
202 173 4902
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu:
0447192002/5600
Zastúpená:
Ing. Jaroslav Tešliar, CSc., riaditeľ
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Šuľak

(ďalej len „objednávateľ“)
a
1.2. Názov:
Sídlo:
Zapísaná:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zastúpená:

iDnuk, s. r. o.
Sládkovičova 38, 080 01 Prešov
v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Prešov, vložka č. 22045/P
44 945 558
2022903674
Poštová banka, a.s.
20310719/6500
Ing. Martin Kundrát, konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)
Čl. 1
Zmeny zmluvy
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách Zmluvy o dielo č. 201505:
1. ČL. 2 Predmet plnenia, bod 2.3 sa nahrádza nasledovným znením:
Zhotoviteľ je zodpovedný za spracovanie kapitol, ktorých obsahom bude:
a) Financovanie zdravotníctva
b) Ambulancia záchrannej zdravotnej služby (RZP, RLP, RLP s vybavením mobilnej
intenzívnej jednotky, vrtuľníková ZZS
c) Porovnanie verejnej minimálnej siete a skutočnej regionálnej siete poskytovateľov
ambulantnej zdravotnej starostlivosti v KSK
d) Porovnanie verejnej minimálnej siete a skutočnej regionálnej siete poskytovateľov
ústavnej zdravotnej starostlivosti v KSK
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e)
f)
g)
h)
i)

Zdravotnícki pracovníci
Zhrnutie a analýza problémov
Sociálno-demografická charakteristika kraja
Inštitúcie pôsobiace v zdravotníctve
Strategická časť – oblasti, ciele a priority

2. ČL. 2 Predmet plnenia, bod 2.4 sa nahrádza nasledovným znením:
Zhotoviteľ sa zaväzuje odborne spolupracovať aj pri tvorbe ostatných kapitol (sieť
poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v KSK, lekárenská zdravotná starostlivosť, výkon
kontroly a dozoru v zdravotníctve) a zároveň sa aktívne zúčastniť na predstavení a diskusii
s relevantnými aktérmi v rozsahu podľa požiadaviek objednávateľa.
3. ČL. 4 Cena za dielo a jej splatnosť, bod 1 sa nahrádza nasledovným znením:
Cena za riadne vykonanie diela podľa čl. 2. ods. 2 tejto zmluvy je 4 500 EUR (slovom
štyritisícpäťsto EUR) súhrnne za celé dielo.
4. ČL. 4 Cena za dielo a jej splatnosť, bod 2 sa nahrádza nasledovným znením:
Objednávateľ zaplatí za dielo na základe faktúry vystavenej po dodaní a prevzatí celého diela.

Čl. 2
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dodaní tovaru nedotknuté týmto dodatkom ostávajú
nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri
podpísané rovnopisy a zhotoviteľ jeden podpísaný rovnopis.
V Košiciach,

............................................................

............................................................

Ing. Jaroslav Tešliar, CSc., za objednávateľa

Ing. Martin Kundrát, za zhotoviteľa
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