DODATOK č. 2
K ZMLUVE O DIELO č. MAGTS 1100053
uzavretej dňa 19. 5. 2011 podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, zmenenej a doplnenej
Dodatkom č. 1 zo dňa 5. 9. 2011

Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – mesto
Číslo účtu: 6327012/0200
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
(ďalej len „objednávateľ“)
a
stengl, a. s.
Sídlo: Sumbalova 1A, 814 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Miroslav Novotný, predseda predstavenstva
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 4171/B
Bankové spojenie: Tatrabanka, Bratislava
Číslo účtu: 2621734890/1100
IČO: 35 873 426
DIČ: 2021772720
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú v súlade s článkom IX ods. 1 Zmluvy o dielo
na zhotovenie diela: Technická
dokumentácia a štruktúrovaný rozpočet výdavkov na realizáciu projektu Elektronizácia služieb
bratislavskej samosprávy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami dňa 19. 5. 2011, zmenenej
a doplnenej Dodatkom č. 1 uzatvoreným dňa 5. 9. 2011 (ďalej len „Zmluva“) tento Dodatok č. 2
k Zmluve (ďalej len dodatok“):

Preambula

Na základe Oznámenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj zverejneného dňa 19. 12. 2011 podľa
§ 13 ods. 7 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho
spoločenstva v znení neskorších predpisov o zrušení výzvy č. OPBK/2011/2.2/07 a Oznámenia
indikatívneho časového plánu vyhlásenia výziev v roku 2012 (ďalej len „Oznámenia“) sa zmluvné
strany dohodli, že objednávateľ zhotoví dielo v súlade s výzvou č. OPBK/2012/2.2/09 na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský
kraj – Prioritná os číslo 2 Vedomostná ekonomika opatrenie č. 2.2 Informatizácia spoločnosti, ktorá
bola zverejnená 25.1.2012.
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Článok I
1. V nadväznosti na Oznámenia uvedené v Preambule tohto dodatku sa zmluvné strany dohodli
na zmene zmluvy nasledovne:
1.1. V článku II Miesto a termín zhotovenia a odovzdania diela odsek 2 znie:
„2. Termín zhotovenia a odovzdania diela je najneskôr 14 kalendárnych dní pred dňom, ktorý
bude zhodný s dňom predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok projektu
Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy v zmysle Výzvy na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Bratislavský kraj –
Prioritná os číslo 2 Vedomostná ekonomika opatrenie č. 2.2 informatizácia spoločnosti,
ktorá bola zverejnená 25.1.2012.“
1.2. V článku I Predmet zmluvy odsek 2 bod g) znie:
„g) dokumentmi Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci
Operačného programu Bratislavský kraj – Prioritná os číslo 2 Vedomostná ekonomika
opatrenie č. 2.2 informatizácia spoločnosti, kód výzvy OPBK/2012/2.2/09, zverejnená
v roku 2012 vrátane príloh a Štúdia uskutočniteľnosti – Elektronizácia služieb hlavného
mesta SR Bratislavy a jeho mestských častí vrátane príloh.“
2. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti.

Článok II
1. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. MAGTS1100053 uzatvorenej medzi
zmluvnými stranami.
2. Tento dodatok je vyhotovený v ôsmich (8) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá
zo zmluvných strán obdrží štyri (4) rovnopisy.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si dodatok
prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu a forme žiadne
námietky a výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 22.3.2012

V Bratislave, dňa 20.3.2012

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa :

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r.
primátor hlavného mesta SR Bratislavy

Ing. Miroslav Novotný, v.r.
predseda predstavenstva
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