
Príloha č.4 - Zmena zmluvy, rámcovej dohody

Názov zákazky

Predmet zákazky:

Kód CPV:

Dátum ukončenia zmluvy

Dátum záznamu zmeny

Hodnota víťaznej ponuky

Odôvodnenie zmeny:

Na základe §18, ods.1, písm. b.) Zákona o VO možno zmluvu, 

rámcovú dohodu, alebo koncesnú zmluvu zmeniť počas jej 

trvania bez nového verejného obstarávania, ak ide o 

doplňujúce tovary, služby, alebo stavebné práce, ktoré sú 

nevyhnutné, a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy,  a 

poskytuje ich pôvodný dodávateľ, pretože zmena dodávateľa 

nie je možná z ekonomických dôvodov, a spôsobila by 

obstarávateľovi významné ťažkosti, alebo duplicitu nákladov.                                                                        

Hodnota všetkých zmien presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej 

zmluvy, rámcovej dohody, alebo koncesnej zmluvy.

nie

Odôvodnenie zmeny:

Na základe §18, ods.1, písm. c.) Zákona o VO možno zmluvu, 

rámcovú dohodu, alebo koncesnú zmluvu zmeniť počas jej 

trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba 

zmeny vyplynula z okolností, ktoré obstarávateľ nemohol 

predvídať, a zmenou sa nemení charakter zmluvy, 

rámcovej dohody, alebo koncesnej zmluvy.                              

Hodnota všetkých zmien presiahnuť 50% hodnoty pôvodnej 

zmluvy, rámcovej dohody, alebo koncesnej zmluvy. 

áno

31.12.2021

10.12.2021

Suma skutočného plnenia - 

podľa prílohy:

14 288,50 €

11 445,60 €

Záznam o zmene zmluvy / rámcovej dohody  
v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

Konferencia 2021 Hybrid

Grafický návrh vizuálu, technické zabezpečenie, prenos a spracovanie 

výstupov z hybridnej konferencie

79822500-7 Grafické návrhy                                                                                        

92100000-2 Filmové služby a videoslužby                                               



Odôvodnenie zmeny:

Na základe §18, ods.1, písm. d.), bod 1. Zákona o VO možno 

zmluvu, rámcovú dohodu, alebo koncesnú zmluvu zmeniť 

počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak ide 

o nahradenie pôvodného dodávateľa novým dodávateľom, 

pričom platí podmienka, že pôvodná zmluva, rámcová 

dohoda alebo koncesná zmluva obsahuje jasné, presné a 

jednoznačné podmienky jej úpravy. Nemožno určiť takú 

podmienku, ktorou by sa menil charakter zmluvy, rámcovej 

dohody alebo koncesnej zmluvy.                    

nie

Odôvodnenie zmeny:

Na základe §18, ods.3, písm. a.) až c.) Zákona o VO možno 

zmluvu, rámcovú dohodu, alebo koncesnú zmluvu zmeniť 

počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak 

hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa 

§ 5 a zároveň je nižšia ako:                                                                                          

a) 15% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak 

ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác,                                                                                       

b)  10% hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, 

ak ide o zákazku na dodanie tovaru, alebo na poskytnutie 

služby,                                                                                                 

c) 10% hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy.                              

Zmenou sa nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej 

dohody alebo koncesnej zmluvy. 

nie

Vyjadrenie súhlasu zodpovedných osôb:

zodpovedný 

zamestnanec
funkcia podpis dátum

Jozef Detko VR riaditeľ

Alexandra 

Junášková
riaditeľ NA

Prijal:

zodpovedný 

zamestnanec
funkcia podpis dátum

Ivana Geľhošová ZMVO






