DOTATOK č. MAGST 17 00081/01
k Zmluve o dielo
Číslo zmluvy zhotoviteľa 01 / 2017
Číslo zmluvy objednávateľa : MAGST 17 00081
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona c. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a na základe výsledku verejného obstarávania postupom priameho
rokovacieho konania podľa § 81 písm. b), bod. 3 zákona c. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na
základe preukázania výhradných autorských práv autorov víťazného návrhu, ktorý

je

registrovaný SKA v registri architektonických diel a v súlade s právnym poriadkom
Slovenskej republiky (ďalej len ,,zmluva“)
Objednávateľ':
S ídlo:
štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené zastupovať a rokovať vo
veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu VO formáte IBAN: k6d
BIC /SWIFT:
ICO:
DIC:
mailová adresa:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
JUDr. lvo Nesrovnal, primátor
Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka
Československá obchodná banka, a.s.
SK90 7500 0000 0000 2591 2073
CEKOSKBX
00603481
2020372596
architekt@bratislava.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ':
Sídlo:
Osoba oprávnená zastupovať' a rokovať vo
veciach zmluvných a technických :
Sídlo :
bankové spojenie :
Číslo účtu :
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
mailová adresa :

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Bzovícka 32, 851 07 Bratislava
prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Bzovícka 32, 851 07 Bratislava
Slovenska sporiteľňa, Bratislava
SK 23 0900 0000 0000 1157 4114
3085 1265
1025 398 803
SK 1025 398 803
archboko@gmail.com

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spoločne „zmluvné strany“)
11

sa dohodli na týchto zmenách a doplnkoch zmluvy :

1

Článok I
Predmet zmluvy
sa za ods. 10 vsúva nový odsek č.11 :
11. Objednávateľ zabezpečí prerokovanie Konceptu riešenia UŠ. Podľa výsledkov prerokovania
konceptu spracuje súborné stanovisko, ktoré v písomnej forme doručí zhotoviteľovi.
a odsek 11 sa presúva ako odsek 12.

Článok III
Termín plnenia, dodacie podmienky a miesto plnenia
sa v ods.1 písm. c) a d) mení takto :
c) 3. časť : koncept riešenia UŠ po odovzdaní a prevzatí časti diela na základe preberacieho
protokolu najneskôr do 17.októbra 2018
d) 4. časť : návrh UŠ po odovzdaní a prevzatí časti diela na základe preberacieho protokolu
najneskôr o 90 dní od doručenia súborného stanoviska objednávateľa ku konceptu riešenia UŠ
zhotoviteľovi.
Záverečné ustanovenia.
1.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídla objednávateľa
podľa ustanovenia §47a ods.1 Občianskeho zákonníka v spojení s ustanoveniami §5a zákona
č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2.

Dodatok sa vyhotovuje v ôsmich (8) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
objednávateľ dostane šesť (6) vyhotovení a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.

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

v Bratislave dňa : ...................................

Za objednávateľa :

za zhotoviteľa :

…………………v.r.……………………
JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

…………………v.r.……………………
prof. Ing.arch. Bohumil Kováč, PhD.
zhotoviteľ
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