D O D A TO K č. 3
k Rámcovej dohode č. MAGSP1700013 / Z 18-013-0025 zo dňa 1. 6. 2017
na poskytnutie prác bežnej údržby a opráv pozemných komunikácií na území hlavného
mesta SR Bratislavy a opráv výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného
mesta SR Bratislavy

Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpené:
IČO:
ÍČ DPH:
Bankové spojenie:
IB AN:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
00 603 481
SK2020372596
ČSOB, a. s.
SK23 7500 0000 0000 2583 7143

ďalej ako „objednávateľ“

Zhotoviteľ:
Sídlo:
zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Zapísaný:
Bankové spojenie:
IBAN:

Swietelsky-Slovakia, s. r. o.
Mokráň záhon 4,821 04 Bratislava
Ing. Walter Spitaler, konateľ
Vladimír Lesovský, konateľ
00 896 225
SK2020294144
OR Okresného súdu BA L, odd. Sro, vložka Č.307/B
Tatrabanka, a. s.
SK58 110000000026 23043487

ďalej ako „zhotoviteľ“

č lá n o k I
Predmet dodatku

1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 1. 6. 2017 Rámcovú dohodu č. M AG SP1700013 / Z 18-013-0025
na poskytnutie prác bežnej údržby a opráv pozemných komunikácií na území hlavného mesta SR
Bratislavy a opráv výtlkov na pozeraných komunikáciách na území hlavného mesta SR Bratislavy
(ďalej len „Zmluva“).

2.

Zmluvné strany sa v súlade s článkom XIII ods. 13.5 Zmluvy v spojení s čl. III ods. 3.4, 3.6
a 3.10 a v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli, že týmto
dodatkom sa menia jednotkové ceny uvedené v Prílohe č. 2 k Zmluve - Ocenený výkaz výmer,
nasledovne:

c.
Pôvod.číslo
položky

R ozpočet
Cena za uskladnenie 1 tony živičné ho m ateriálu
Cena za uskladnenie 1 to n y betónového m ateriálu

8
9

Pôvod .číslo
položky

14

Jedn.cena
nová

1t

2,00

44,85

1t

4,50

44,85

Jedn.cena
pôvodná

Jedn.cena
nová

1t

12,56

44,85

1í

4,71

44.85

na

č. 3 -

13

Jedn.cena
pôvodná

M.j.

R ozpočet
S kládka vybúraného m ateriálu za 1 tonu asfaltových zm esí
Skládka vybúraného m ateriálu za 1 tonu betónových zm esí

M.j.

Položky neobsiahnuté v základnej zmluve
V ozovka+ V yspravenie chodníka LA

Položky n eo b siah n u té v základnej zmluve
Frézovanie bet. podkladu a le bo krytu bez prek., p lochy do 500 m 2 hr. 50 mm
Liaty a sfa lt z kam eniva ťaže né ho alebo drveného s rozprestretím iem nozrnny hr. 35 mm
Vložka pod lia ty asfalt bez upevnenia z pásu asfalto véh o bez krycej vrstvy (A 400 H)

M.j.

Jedn.cena

1t

10,64

1m2

23,45

1í

1,10

člá n o k II
Záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti
v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok sa vyhotovuje v piatich (5) vyhotoveniach, tri (3) pre objednávateľa a dve
(2) pre zhotoviteľa.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni
a za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné
strany si tento dodatok prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú
proti jeho obsahu a forme žiadne námietky a výhrady, a na znak súhlasu ho potvrdzujú
vlastnoručnými podpismi.
5. Príloha
-

rozbory cien Tabuľka 1 ~ položka 8,9 - DÔVERNÉ
rozbory cien Tabuľka 3 -p o lo ž k a 13,14 - DÔVERNÉ

položky neobsiahnuté v základnej zmluve - Liaty asfalt, Vložka pod liaty asfalt,
Frézovanie bet.podkladu hr.50 mm - DÔVERNÉ

V Bratislave dňa

V Bratislave dňa.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. arch. M4íuš Vállo
Primátdr .

Ing. Juraj Marko, riadfceľ oblasti Juh
Ing. Karol Bohunický,Wýrol^.obchod.riaditeľ
\

