Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. Z201640493_Z zo dňa 21.11.2016

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
(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.
SK7275000000000025829413
CEKOSKBX
00603481
2020372596

( ďalej len „Objednávateľ“ )

2.

Dodávateľ:

Sídlo:
Právna forma:
Zapísaná:

Štatutárny orgán:
Zastúpený:
Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
Telefón:
Fax:
E-mail:
(ďalej len zhotoviteľ)

NOPE a. s.
Kazanská 48, 821 06 Bratislava
akciová spoločnosť
v Obchodnom registri Okresného súdu
Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 2002/B,
dňa 22.12.1998
Peter Novák, predseda predstavenstva a riaditeľ
spoločnosti NOPE a. s.
Peter Novák, predseda predstavenstva a riaditeľ
spoločnosti NOPE a. s.
Peter Novák, predseda predstavenstva
a riaditeľ spoločnosti NOPE a. s.
Ľudovít Kukan, riaditeľ výrobno-technického útvaru
35 758 805
202053774
Sk2020253774
TATRSKBX
SK90 1100 0000 0026 2402 2514
02/40206800
nope@nopeas.sk

Preambula
1.
Hlavné mesto Slovenskej republiky, Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené
JUDr. Ivom Nesrovnalom, primátorom, ako splnomocniteľ, dňa 14.06.2016 splnomocnil
Generálneho investora Bratislavy, Záporožská 5, 852 92 Bratislava, IČO: 698 393,
zastúpeného PhDr. Vladimírom Gašperákom ako splnomocnenca na zastupovanie
splnomocniteľa ako stavebníka vo všetkých veciach súvisiacich s obstaraním prípravy,
s vydaním stavebného povolenia, s realizáciou a kolaudáciou stavby,
„CSS Čsl. tankistov - Bratislavská“ ( ďalej len stavba).

2.
Objednávateľ z dôvodu časovej tiesne realizoval verejné obstarávanie cestou elektronického
trhoviska výsledkom ktorého bola Zmluva o dielo č. Z201640493_Z, zo dňa 21.11.2016
(ďalej len „Zmluva“), uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov. Predmetom záväzku osoby splnomocnenej je
realizácia výstavby cestnej svetelnej signalizácie podľa pokynov Objednávateľa a záväzok
Objednávateľa zaplatiť za uskutočnené práce kúpnu cenu. 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 ustanoveniach tohto Dodatku.
ČL. 1

Predmet Dodatku
Za účelom identifikácie verejného obstarávateľa, v prospech ktorého realizoval na základe
Plnomocenstva zo dňa 14.06.2016 objednávateľ verejné obstarávanie, predmetom tohto
dodatku je doplnenie identifikačných údajov splnomocnenca oprávneného na obstaranie
prípravy realizácie a kolaudácie stavby, a to nasledovným spôsobom:
2. Článok I. Zmluvy sa dopĺňa bodom 1.1. nasledovne:
1.

Objednávateľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
SWIFT:
IČO:
DIČ:
( ďalej len „Objednávateľ“ )

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
ČSOB a.s.
SK7275000000000025829413
CEKOSKBX
00603481
2020372596

1.1 v zastúpení splnomocnenca:
Obchodné meno:

Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny zástupca:

Generálny investor Bratislavy

Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5
príspevková organizácia
PhDr. Vladimír Gašperák, riaditeľ

Osoby oprávnené konať
− vo veciach zmluvných:
− vo veciach technických:
IČO: 00 698 393
DIČ: 2020840283
IČ DPH:
BIC: CEKOSKBX
IBAN:
Telefón:
Fax: 00421 2593 56 792
E-mail:

PhDr. Vladimír Gašperák, riaditeľ
Ing. Barbara Beňová, technická námestníčka

nie je platiteľom DPH
SK05 7500 0000 0000 2593 1063
00421 2593 56 700
gib@gib.sk

ČL. 2

Zmluvné podmienky
Z dôvodu zlých poveternostných podmienok sa čas/lehota plnenia Zmluvy v bode 3.2 článku
Zmluvy ruší a nahrádza sa nasledovným znením nasledovne:
„01.12.2016 14:00:00 – 31.05.2017 v závislosti od pridelenia finančných prostriedkov
na tento účel objednávateľom stavby“
ČL. 3
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 piatich (5) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
Objednávateľ obdrží tri (3) vyhotovenia, splnomocnenec obdrží jedno(1) vyhotovenie
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:

Dodávateľ:

Za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu: Za NOPE a.s.:

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

...................................................................
PhDr. Vladimír Gašperák
riaditeľ GIB

.....................................................
NOPE a.s.
predseda predstavenstva

