
Dodatok č. 1 
 

k Rámcovej dohode 

č. 72/06/2019/SCKSK 

„Služby verejného obstarávania – poradenstvo a realizácia postupov zadávania“ 

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

(ďalej ako „dodatok“) 

 

medzi zmluvnými stranami 

 

Objednávateľ:   Správa ciest Košického samosprávneho kraja   

sídlo 

podľa zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene  

organizácie:   Ing. Jozef Rauch, riaditeľ 

IČO:    35 555 777 

DIČ:    202 177 2544 

IČ DPH:    SK 2021772544 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom 

kontakt:   tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 

webstránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk 

 

(ďalej ako ,,objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ:   CRATUS SK s. r. o. 

sídlo:    Gorkého 5, 811 01 Bratislava                                      

osoba konajúca v mene  

spoločnosti:   JUDr. Dávid Šišmič                               

IČO:    36862584 

DIČ:    2022788933                                            

IČ DPH:   SK2022788933          

bankové spojenie:  Tatra banka, a. s. 

IBAN:    SK75 1100 0000 0029 2890 0865       

Swift/BIC:   TATRSKBX 

právna forma:  Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom              

registri Okresného súdu Bratislava I. Oddiel: Sro, Vložka č. 

57242/B     

kontakt:   tel.: +421905427694, e-mail: dsismic@cratus.sk 

 

 

(ďalej ako ,,poskytovateľ“) 

(ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“) 
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Článok I – Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že rámcová dohoda č. 72/06/2019/SC KSK „Služby verejného 

obstarávania – poradenstvo a realizácia postupov zadávania“ zo dňa 2.7.2019 sa v súlade s čl. 

VII bodom 7.2 dohody mení takto: 

 

Čl. I Predmet rámcovej dohody, bod 1.2 sa mení a znie nasledovne: 

 

,,Predmetom tejto dohody je záväzok poskytovateľa počas doby účinnosti tejto dohody, 

dodávať objednávateľovi na základe jeho jednotlivých písomných objednávok predmet 

plnenia – služby verejného obstarávania – poradenstvo a realizácia postupov zadávania, 

ktorými sú odborné konzultačné a špecializované služby (ďalej ako „služby“ alebo „predmet 

plnenia“), v oblasti obchodu a verejného obstarávania v súvislosti s prípravou a realizáciou 

verejných obstarávaní postupom nadlimitných a podlimitných zákaziek na uskutočňovanie 

stavebných prác, tovarov a služieb (ďalej ako „verejné obstarávanie“) a záväzok 

objednávateľa za dodané služby zaplatiť poskytovateľovi cenu podľa čl. II tejto dohody." 

                                                     

Článok II – Záverečné ustanovenia 

 

1. Ostatné ustanovenia rámcovej dohody nie sú týmto dodatkom dotknuté. 

2. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

3. Vzájomné vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo rámcovou dohodou neupravené sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych 

predpisov. 

4. Dodatok je možné meniť iba na základe súhlasu zmluvných strán, a to výlučne písomnou 

formou. 

5. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží  

po jeden rovnopis. 

6. Zmluvné strany prehlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho 

obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.  

7. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvným stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.  

 

 

 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa: 

 

V Košiciach, dňa: 8.11.2019     V Bratislave, dňa: 4.11.2019 

 

 

 

                

______________________     _________________________ 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja  CRATUS SK, s.r.o. 

Ing. Jozef Rauch, riaditeľ     JUDr. Dávid Šišmič, konateľ  

 


