Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 16.12.2016
uzavretej podľa § 536 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov ako výsledok verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Dodatok“)
medzi zmluvnými stranami:
1.

Objednávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
SWIFT:
IČO:
DIČ:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
ČSOB a.s.
SK37 7500 0000 0000 25916453
CEKOSKBX
00603481
2020373596

( ďalej len „Objednávateľ“ )
2.

Zhotoviteľ

Obchodné meno:
Sídlo:
v zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:

DAMARON, s.r.o.
Pekná cesta 15, 834 04 Bratislava
Ing. Martin Kardoš, konateľ spoločnosti
VÚB, a.s.
SK 88 0200 0000 0009 7730 4112
17 330 084
2020316375
SK2020316375
v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka
č. 1639/B

(ďalej len „Dodávateľ“)
(„Objednávateľ“ a „Dodávateľ“ ďalej aj ako „zmluvné strany“)
Preambula
Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich
spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzavierajú tento
Dodatok ku Zmluve o dielo zo dňa 16.12.2016 (ďalej len „Zmluva“), uzavretej podľa § 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného
obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, predmetom ktorej je
záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo spočívajúce v realizácii stavebných prác pod
názvom „Oprava a údržba sociálnych zariadení“, a to podľa zmluvne upravených podmienok. Podľa
ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa tak, ako
je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.

Článok 1
Predmet Dodatku

1. Týmto Dodatkom sa mení znenie článku 3 bod 3.1, článku 5 bod 5.1 a článku 8 bod 8.1
Zmluvy tak ako je uvedené v ustanoveniach tohto Dodatku.
2. V článku 3 Zmluvy sa bod 3.1 v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo špecifikované v čl. 2 tejto Zmluvy v termíne
realizácie do 31.01.2017 od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy“.
3. V článku 5 Zmluvy sa body 5.1 až 5.4 v celom rozsahu rušia a nahrádzajú bodom 5.1
v nasledovnom znení:
„Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi na realizáciu predmetu zmluvy preddavok na celý
predmet zákazky, ktorý bude uhradený prostredníctvom zálohovej faktúry do 30.12.2016
a zúčtovaný najneskôr do 28.2.2017“.
Článok 2
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a právne účinky
nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa, a to
v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
Objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia a Dodávateľ obdrží jedno (1) vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli
a zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časového tlaku,
ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
V Bratislave dňa.............................

V Bratislave dňa.................................

Objednávateľ:
Za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu:

Dodávateľ:
Za DAMARON, s.r.o. :

.....................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal

.....................................................
Ing. Martin Kardoš

primátor

konateľ

