Dodatok č. 3
k Zmluve o dielo č.MAGSP1800010 zo dňa 10.08.2018
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o zmene
a doplnení niektorých zákonov
Zmluvné strany:
1/ Objednávateľ:
názov:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo:
IČO:
právna forma:
konajúci:

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava 814 99
00 603 481
Obec, mesto
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor

bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
DIČ:
IČ DPH:

Československá obchodná banka, a.s.
SK31 7500 0000 0000 25960083
CEKOSKBX
2020372596
SK2020372596

(ďalej len ,,Objednávateľ“)
a
2/ Zhotoviteľ:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
registrácia:
konajúci :
IČ DPH:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
BIC:

MBM-GROUP, a.s.
Hviezdoslavovo nám. 213, 029 01, Námestovo
36 740 519
Obchodný register Okresného súdu Žilina
oddiel Sa, vložka číslo 10582/L
Alena Nováková, predseda predstavenstva
SK2022337548
2022337548
Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
115625/3000 IBAN: SK31 3000 0000 0000 0011 5625
SLZBSKBA

osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných:
Alena Nováková
technických:
Marián Brontvaj
realizačných:
Marián Brontvaj
(ďalej len ,,Zhotoviteľ“ a spolu so Objednávateľom ďalej len ,,Zmluvné strany“)

PREAMBULA
1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.08.2018 Zmluvu o dielo č. MAGSP1800010
zverejnenú dňa 11.08.2018, predmetom ktorej je realizácia prác a dodávok na akciu –
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Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta –
Dolnozemská cesta (ďalej len „Zmluva“).
2.

Zmluvné strany uzatvorili k Zmluve Dodatok č. 1 zo dňa 20.11.2018, zverejnený dňa
21.11.2018 a Dodatok č. 2 zo dňa 20.6.2019, zverejnený dňa 25.6.2019, ktorých
predmetom bola zmena harmonogramu prác a zmena termínu dodania Diela.

3.

Počas realizácie Diela došlo k okolnostiam, ktoré nebolo možné predvídať a ktoré
vyvolali potrebu vykonania navyše prác a zmenu termínu dodania Diela. Z uvedeného
dôvodu sa zmluvné strany dohodli na zmene harmonogramu prác a zmene pôvodne
dohodnutej ceny za Dielo v súvislosti s potrebou realizácie navyše prác. V súlade so
súťažnými podkladmi a §18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
v súlade so Zmluvou v znení platných dodatkov, najmä v súlade s Čl. VIII bod 8.9. a Čl.
XVIII bod 18.2. Zmluvy, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich
obojstranne dohodnuté podmienky, zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 3
k Zmluve (ďalej len “Dodatok“). Zmluva sa mení tak, ako je uvedené v ďalších
ustanoveniach tohto Dodatku.
Čl. 1
Predmet Dodatku

1.

Čl. II, bod 2.2 Zmluvy sa mení a znie nasledovne:
„Čas plnenia predmetu Zmluvy podľa Čl. I bude:
2.2.1. Začatie stavby:
nasledujúci deň po odovzdaní Staveniska
2.2.2. Ukončenie stavby:
do 30.06.2020. “.

2.

Čl. VI. bod 6.2. Zmluvy sa mení a znie nasledovne:
„6.2
Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy je stanovená ako výsledok procesu
verejného obstarávania zadania zákazky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní a
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 87/1996
Z.z. v znení neskorších predpisov na základe predloženej cenovej ponuky
zhotoviteľa.Dohodnutá cena za Dielo pôvodne vo výške 218 457,02 Eur (bez DPH) sa
navyšuje o dohodnutú cenu navyše prác vo výške 32 339,43 Eur (bez DPH), čo
predstavuje celkovú cenu za vykonanie Diela vo výške 250 796,45 Eur (bez DPH) v
nasledovnej špecifikácii:
Cena Diela podľa Zmluvy bez DPH:
DPH 20%
Cena navyše prác v zmysle Dodatku č.3 bez DPH:
DPH 20%
6 467,89
Celková cena Diela bez DPH:
Celková cena Diela s DPH:

218 457,02
43 691,40
32 339,43
Eur
250 796,45
300 955,74

Eur
Eur
Eur
Eur
Eur“.

3.

Príloha č. 2b k Zmluve – Vecný a časový harmonogram prác v zmysle Dodatku č. 2 sa
mení a nahrádza Prílohou č. 2c - Vecný a časový harmonogram prác.

4.

Rozpočet navyše prác s komentárom je špecifikovaný v Prílohe č. 6 – Rozpočet navyše
prác s komentárom.
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Čl. 2
Záverečné ustanovenia
1.
2.

3.
4.

5.

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, ostávajú
nezmenené.
Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a
účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim 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.
Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane štyri
(4) vyhotovenia a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sa 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.
Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je:
Príloha č. 2c - Vecný a časový harmonogram prác
Príloha č. 6 - Rozpočet navyše prác s komentárom

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

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

Za zhotoviteľa:
MBM-GROUP, a.s.

Za objednávateľa:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

_____________________________
Alena Nováková, v.r.
predseda predstavenstva

___________________________
Ing. arch. Matúš Vallo, v.r.
primátor

Zverejnené:
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Príloha č. 2c
Vecný a časový harmonogram stavby Vybudovanie cyklistickej komunikácie Starohájska, úsek Rusovská cesta – Dolnozemská cesta

Mesiac
Technologická prestávka
Stavebné práce Zhotoviteľa na úsekoch SO 01 a SO 02
Stavebné práce Zhotoviteľa na úseku SO 03
Dokončovacie práce, vypratanie staveniska
Odovzdanie dokončenej stavby Objednávateľovi
Kolaudácia stavby

11.2019

12.2019

01.2020

02.2020

03.2020

04.2020

05.2020

06.2020

