Dodatok 6.

1

k Zmluve o poskytnuti sluZby d. 6412021
uzavretej podl'a S 269 ods. 2 Obchodn6ho zdkonnika d. 513/1991 Zb.v zneni
neskor5ich predpisov

el6nok 1
Zmluvn6 strany
1.

Objedn6vatel':

NSzov:

Krajsk6 m(zeum v Pre5ove

Sidlo:
Statut6rny org6n:

Hlavn5 86,080 01 Pre5ov
PhDr. l-ubo5 Olejnik, PhD., riaditel'
37 781 278
2021 481 825
St5tna pokladnica
sK95 8180 0000 0070 0051 9023

leo:
DIC:
Bankov6 spojenie:
IBAN:

Osoba poveren6 komunikovat s doddvatelom podas plnenia zmluvy a prevziat
predmet zmluvy: PhDr. lubo5 Olejnik, PhD., riaditef.

dalej v texte len ako "objedn6vatel"' a

2.

DodAvatel':
Obchodn6 meno:
Sidlo:

tco:
Statut6rny org6n:
Bankov6 spojenie:
IBAN:
Dte:
IE DPH:

Sobota, s.r.o.
Komensk6ho 479111 ,97401 BanskA Bystrica
43 900 364
konatel
Tatrabanka, a. s., pobodka Bansk6 Bystrica
sK66 1100 0000 0026 2709 9592
2022 508 609
sK2022 508 609

Zapisany v obchodnom registri Okresneho s0du Bansk6 Bystrica, Oddiel Sro, vloZka
1409215.

Osoba poveren6 komunikovaf s objedndrvatel'om po6as plnenia zmluvy a odovzdaf
predmet zmluvy: Ing. arch. Tom65 Sobota, konatel',
d'alej v texte len "dod6vatel"'

a spolu s objedndvatelom aj ako "zmluvn6 strany" uzafuArail tento dodatok k zmluve
o poskytnutl sluZby d. 6412021 zo 07.05.2021:

Zmluva o poskytnuti sluZby sa meni v dl6nku 3, odstavec 3.1 nasledovne:

Článok 3
Lehota a miesto plnenia
3.1 Dodávateľ postupne objednávateľovi
harmonogramu súťaže návrhov:

dodá

službu

podľa

predbežného

fáza A.: príprava pomôcok a podkladov súťaže:

júl až december 2021

fáza B.: Príprava personálneho zabezpečenia súťaže:

júl až december 2021

fáza C.: Proces súťaže:

január až február 2022

fáza C.: Súťaž návrhov:

február až jún 2022

Ostatné zmluvné dojednania ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri vyhotovenia dostane
objednávateľ a jedno vyhotovenie dodávateľ.
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