Číslo Zmluvy:
Dodatok č. 1 MAGTS2100041
k Zmluve o poskytovaní služieb arboristických rezov stromov stromolezeckou technikou v Sade Janka Kráľa
z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti č. MAGTS 2000204 zo dňa 13.11.2020
uzavretej podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Dodatok“)
medzi zmluvnými stranami:
názov:
sídlo:
IČO:
zastúpené:
bankové spojenie:
IBAN:
DIČ:
(ďalej len ,,Objednávateľ“)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
00 603 481
Ing. Tatiana Kratochvílová, námestníčka primátora
Československá obchodná banka, a.s.
SK37 7500 0000 0000 25829413
2020372596

a
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
DIČ:
zastúpený :
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
(ďalej len ,,Zhotoviteľ“)

Arbor Vitae – Arboristika, s.r.o.
Royova 2, 831 01 Bratislava
36291072
2022171503
Tomáš Fraňo - konateľ
Tatra banka a.s
SK89 1100 0000 0026 211 20098, SWIFT: TATRSKBX

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne aj ako ,,zmluvné strany“)
PREAMBULA

1. Dňa 13.11.2020 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o poskytovaní služieb arboristických rezov stromov

2.
3.

stromolezeckou technikou v Sade Janka Kráľa z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti č. MAGTS 2000204,
predmetom ktorej je poskytovať pre Objednávateľa služby arboristických rezov stromov stromolezeckou
technikou za účelom zabezpečenia prevádzkovej bezpečnosti a zlepšenia zdravotného stavu a vitality drevín v
lokalite Sadu Janka Kráľa v Petržalke (ďalej len „Služba“) (ďalej len „Zmluva“).
Počas poskytovania Služby boli identifikované problémy, s ktorými sa pri uzatváraní Zmluvy nepočítalo. Z
uvedeného dôvodu sa zmluvné strany dohodli na zmene pôvodne dohodnutej ceny za Službu z titulu potreby
poskytnutia služieb nad rámec Zmluvy v rozsahu 199 osobohodín.
Tento Dodatok uzatvárajú zmluvné strany v zmysle ust. §18 ods.3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní a podľa
Článku XIV ods. 2 Zmluvy.
Článok 1
Predmet Dodatku
Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodný článok III ods. 3 Zmluvy ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„Celková hodnota tejto Zmluvy je stanovená cenovou ponukou za 1 osobohodinu Služby predloženou Dodávateľom
vo verejnom obstarávaní (22,00 EUR bez DPH) v rozsahu Služby 2 199 osobohodín a predstavuje sumu:
48 378,00 € bez DPH (slovom štyridsaťosemtisíc tristosedemdesiatosem eur bez DPH) čo predstavuje sumu:
58 053,60 € s DPH (slovom päťdesiatosemtisíc päťdesiattri eur a šesťdesiat centov s DPH).“
Článok 2
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Záverečné ustanovenia
1.

2.
3.

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté, zostávajú v platnosti. Dodatok nadobúda
platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na
webovom sídle Objednávateľa v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v spojení s § 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.
Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ
dve (2) vyhotovenia.
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 časovej tiesne, ani za nápadne nevýhodných
podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za Objednávateľa:
Hlavné mesto SR Bratislava

Za Zhotoviteľa:
Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o.

_____________________________
Ing. Tatiana Kratochvílová v.r.
námestníčka primátora

___________________________
Tomáš Fraňo v.r.
konateľ
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