DODATOK č. 1 k čiastkovej ZMLUVE O DIELO č. MAGSP1700012/04 zo
dňa 28.07.2017 na stavbu
Oprava povrchu lávky pre peších - Zlaté piesky
medzi zmluvnými stranami (ďalej spolu aj ako „zmluvné strany"):

1. Objednávateľ
Sídlo:

Zastúpený:
IČO:
DlČ:
IČ DPH:
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
IBAN:

Hlavné
mesto
Slovenskej
republiky
Bratislava Primaciálne námestie č. 1, 814 99
Bratislava
JUDr. Ivom Nesrovnal, primátor
00 603 481
2020372596
SK2020372596

Československá obchodná banka, a.s.

25827813/7500
SK72 7500 0000 0000 2582 7813
(ďalej aj ako „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ
HOCHTIEF SK s.r.o. — vedúci člen združenia
Právna forma:
spoločnosť s ručeným obmedzením zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava l, odd.: Sro, vložka č.54382/B
Sídlo:
Miletičova č. 23, 821 09 Bratislava
IČO:
44 298 170
IČ pre DPH:
SK 2022685731
DIČ:
2022685731
Bankové spojenie: VÚB a. s.
IBAN:
SK40 0200 0000 0038 3142 0851
Ing. Miroslav Beka, prokurista
Zastúpená:
Ing. Rastislav Pauliny, prokurista
Tel..
+421 903 717 129
E-mail:
rastislav.pauliny@hochtief.sk
Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Hlubocký, obchodný riaditeľ
- vo veciach technických: Ing. Tibor Jakubis, manažér zákazky
vo veciach realizačných: Ing. Rastislav Pauliny, výrobno-technický riaditeľ

a
MBM-GROUP, a.s, - člen združenia
Právna forma akciová spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina,
odd.: Sa, vložka č. 10582/L
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IČO

Hviezdoslavovo nám. 21
36 740 519

IČ pre DPH

SK 2022337548

DIČ

2022337548

Sídlo

029 01 Námestovo

Zastúpená:
Alena Nováková, predseda predstavenstva

(ďalej spolu HOCHTIEF SK s.r.o. a MBM-GROUP, as. aj ako „zhotovitel”)

Predmet Dodatku č. 1
1. Zmluvné strany uzavreli čiastkovú Zmluvu o dielo číslo MAGSPI 700012/04 zo dňa 28.07.2017 na stavbu
„Oprava povrchu lávky pre peších - Zlaté pieský' (dalej aj „Zmluva o dielo"), v ktorej bol špecifikovaný rozsah
a cena diela v prílohe č. 2 k Zmluve o dielo. Dňa 1 1.08.2017 bola za prítomnosti objednávateľa a zhotoviteľa
vykonaná obhliadka stavby, z ktorej vyplynula nevyhnutnosť rozšírenia rozsahu diela o ďalšie práce
uvedené v dennom zázname stavebného denníka č, listu 2680380 zo dňa 1 1.08.2017, ktorý tvorí prílohu
č. 2 tohto Dodatku č. 1 . Na základe týchto skutočností sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto
Dodatku č. 1 .

2. Týmto Dodatkom č. 1 sa Príloha č. 2 k Zmluve o dielo s názvom »cenník prác" dopiňa o znenie prílohy č. 1
tohto Dodatku č. 1 s názvom „rozpočet s výkazom výmer pre rozšírený rozsah diela o ďalšie práce uvedené
v dennom zázname stavebného denníka č. listu 2680380 zo dňa 11,08.2017' na objekt ,pprava krajnej
konzolovej časti mostovky a strednej časti rampy , na základe čoho dochádza k navýšeniu ceny diela z
pôvodnej ceny vo výške 359.187,61 EUR s DPH na celkovú cenu vo výške 419.606,70 EUR s DPH.

Záverečné ustanovenia Dodatku č.l
1 . Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Ostatné ustanovenia čiastkovej Zmluvy o dielo č. MAGSPI 700012/04 zo dha 28.072017 ostávajú naďalej
nezmenené.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, po dve vyhotovenia pre každého účastníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzatvorili na zákade svojej slobodnej vôle, nebol uzatvorený v
tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, jeho obsah si prečítali a na znak súhlasu ho aj
vlastnoručne podpísali.
5. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1: rozpočet s výkazom výmer pre rozšírený rozsah diela o ďalšie práce uvedené v dennom
zázname stavebného denníka č. listu 2680380 zo dňa 1 1.08.2017
Príloha č.2: fotokópia záznamu zo stavebného denníka č. listu 2680380 zo dňa 11.08,2017
Príloha č.3: objednávka prác pre rozšírený rozsah diela o ďalšie práce uvedené v dennom zázname
stavebného denníka č. listu 2680380 zo dňa 11.08.2017
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Príloha č. 1 k D1

Rozpočet s výkazom výmer pre rozšírený rozsah diela o ďalšie práce uvedené v
dennom zázname stavebného denníka č. listu 2680380 zo dňa 11.08.2017
Stavba: Oprava lávky pre peších na Zlatých Pieskoch
Objekt: Oprava krajnej konzolovej časti mostovky a strednej časti rampy
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Zhotoviteľ : HOCHTIEF SK s.r.o.
Miesto: Zlaté Piesky

Spracoval: Adam Pupiš
Dátum: 15. 8. 2017

Množstvo
celkom

Kód položky

D1

Cena
jednotková

HSV - Práce a dodávky HSV

Cena celkom

50 265,91

2
3

Vybúranie zdegradovanej časti mostovky na celú hrábku
rímsa
Vybúranie zdegradovanej časti mostovky bez poškodenia
výstuže - stredná časť
Odstránenie pôvodného strateného debnenia - CETRES

4

Ošetrenie obnaženej výstuže

20,40

23,88

487,17

5

Zhotovenie strateného debnenia - CETRIS

10.00

142,79

1 427,85

6

Doplnenie výstuže

m2

10,00

128,59

1 285,90

7

Zhotovenie debnenia rímsy s okapovým nosom

m

26,00

277,22

7 20772

8

Betonáž mostovky

m
m

10,00

9

10

Betonáž rímsy s
Oddebnenie rímsy

11

Nakladanie a odvoz vybúraného materiálu

1

okapovým

nosom

m

26,00

576,15

14 979,90

10,00
10,00

455,91

4 559,10

26,00
26,00

1 219*10

542,75

79,33

2 865,72
1 01 1 ,39

Celkom bez DPH EUR

50 265,91

Celkom s DPH EUR

60 419,09

