Číslo z Centrálneho registra zmlúv ÚPSK: Dodatok 85/2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo a licenčnej zmluve zo dňa 27.4.2021 (číslo
v CRZ ÚPSK: 765/2021/OPR)

uzavretý podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení,
zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, s prihliadnutím
na článok IX. bod 9.2 Zmluvy

Článok I.
Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Kontakt:
(ďalej len ako „objednávateľ“)

Prešovský samosprávny kraj
Námestie mieru 5043/2, 080 01 Prešov
37 870 475
2021626332
PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda
predseda@vucpo.sk, 051/70 81 102

1.2

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Kancelária:
Zapísaný:
Štatutárny zástupca:
Kontakt:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)

MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
Lipová 15, 082 21 Veľký Šariš
Volgogradská 9/B, 080 01 Prešov
OR OS Prešov, Oddiel: Sro, Vl. číslo: 22857/P
Ing. Dana Jenčová, MBA - konateľ
sekretariat@mediinvest.sk, 0948 635 525
45 483 078
2023019911
SK2023019911
VÚB, a. s.
SK94 0200 0000 0027 3358 1251
Článok II.
Predmet dodatku

2.1

Zhotoviteľ a objednávateľ uzatvorili dňa 27.4.2021 Zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu
ktorej predmetom je vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci
Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 – ľahší
prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Investičná priorita 2.1 – Investície
do zdravotníckej a sociálnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k celoštátnemu,
regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska zdravotného
postavenia, podporujú sociálne začleňovanie prostredníctvom lepšieho prístupu
k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z inštitucionálnych služieb na
komunitné, Špecifický cieľ 2.1.4 – Posilnenie kapacít v zdravotníckom systéme
a ochrana verejného zdravia ako reakcia na pandémiu COVID-19, kód výzvy: IROPPO2-SC214-2020-63, Výzva: Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov
koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni (ďalej len „projekt“).

2.2

Na základe informácii Objednávateľa o aktualizácii výzvy na predkladanie žiadosti
o nenávratný finančný príspevok, kód výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-63 sa
Objednávateľ a Zhotoviteľ dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1.

2.3

Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. ods. 3.4 zmluvy sa mení a znie nasledovne:
„3.4 Časť 11 ŽoNFP (rozpočet projektu) a prílohy tykajúce sa rozpočtu je zhotoviteľ
povinný doručiť do termínu, ktorý si zmluvné strany dohodnú elektronicky na základe emailovej komunikácie, kde za objednávateľa bude pre tento prípad kontaktnou emailovou adresou: matus.goc@vucpo.sk a za zhotoviteľa pohorelcova@mediinvst.sk, a
to najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia aktualizácie výzvy č. IROP-PO2-SC2142020-63 poskytovateľom nenávratného finančného príspevku. Časť 11 ŽoNFP (rozpočet
projektu) bude do sídla objednávateľa doručený zhotoviteľom na elektronickom nosiči
(USB, CD).

2.4

Zmluvné strany sa dohodli, že článok III. ods. 3.5 zmluvy sa mení a znie nasledovne:
„3.5 Objednávateľ je povinný predložiť zhotoviteľovi všetky relevantné údaje tykajúce
sa rozpočtu do termínu, ktorý si zmluvné strany dohodnú elektronicky na základe
písomnej, resp. e-mailovej komunikácie, kde za objednávateľa bude pre tento prípad
kontaktnou
e-mailovou
adresou:
matus.goc@vucpo.sk
a za
zhotoviteľa
pohorelcova@mediinvst.sk, a to najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia aktualizácie
výzvy č. IROP-PO2-SC214-2020-63 poskytovateľom nenávratného finančného
príspevku. Objednávateľ poskytne všetky relevantné údaje zhotoviteľovi na
elektronickom nosiči (USB, CD).

2.5

Zmluvné strany sa dohodli, že článok V. ods. 5.1 zmluvy sa mení a znie nasledovne:
„5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny za dielo podľa článku IV. ods. 4.1 bod
4.1.1 bude fakturovaná tak, že 20 % z ceny špecifikovanej v článku IV. ods. 4.1 bod 4.1.1
bude fakturovaných po podpise dodatku č. 1 obidvoma zmluvnými stranami, a to za
úvodné konzultácie, vstupné rokovania a prípravu žiadosti, čo už zhotoviteľ realizoval
formou zaslania podkladov, komunikácie s objednávateľom a účasťou na rokovaniach
odborov k realizácii projektu u objednávateľa. Zvyšná časť v rozsahu 80 % ceny diela
bude fakturovaná po doručení ŽoNFP do sídla objednávateľa podľa Čl. III ods. 3.1
zmluvy; fakturačným podkladom bude pri osobnom doručení žiadosti Potvrdenie o prijatí
ŽoNFP, resp. potvrdenie podacieho hárku pri zaslaní žiadosti na poštovú prepravu
verejným prepravcom alebo kuriérom, resp. preberací protokol o odovzdaní a prevzatí
diela; doručení ŽoNFP.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
3.1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené a v platnosti.
3.2. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých po jeho podpise zhotoviteľ
obdrží jedno vyhotovenie a objednávateľ 3 vyhotovenia.
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3.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku na webovom sídle
objednávateľa.
3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom
ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje
podpisy.
Za objednávateľa:
V Prešove dňa 2.6.2021

Za zhotoviteľa:
V Prešove dňa 2.6.2021

v.r.
.....................................................
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

v.r.
.................................................................
Ing. Dana Jenčová, MBA
konateľ, MEDIINVEST Consulting, s.r.o.

Tento dodatok bol zverejnený dňa: 04.06.2021
Tento dodatok nadobudol účinnosť dňa: 05.06.2021
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