Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 17/2019
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na poskytnutie služby –
vyhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu:
„Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh“ (ďalej len „zmluva o dielo“)
Čl. I
Zmluvné strany
1.1

1.2

OBJEDNÁVATEĽ:
Sídlo:
Právna forma:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené konať
 vo veciach zmluvných:
 vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)
ZHOTOVITEĽ:
Sídlo:
Právna forma:
Zapísaná:
Štatutárny orgán:
Zastúpený:
Osoby oprávnené konať
 vo veciach zmluvných:
 vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
BIC:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Generálny investor Bratislavy
Záporožská 5, 852 92 Bratislava 5
príspevková organizácia
Ing. Karol Machánek, riaditeľ
Ing. Karol Machánek, riaditeľ
Ing. Barbara Beňová, technická námestníčka
00 698 393
2020840283
nie je platiteľom DPH
CEKOSKBX
SK05 7500 0000 0000 2593 1063
02/593 56 700
gib@gib.sk
R – PROJECT INVEST s. r. o.
Pečnianska 27, 851 01 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzeným
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I
oddiel: Sro, vložka č. 49146/B, dňa 24.11.2007
konateľ
Ing. Richard Urban, konateľ
Ing. Richard Urban, konateľ
Ing. Zuzana Čierna
43 831 915
2022487511
SK2022487511
GIBASKBX
SK82 0900 0000 0006 3201 1242
0903 448 645
urban@r-project.sk

Čl. II
Účel dodatku
2.1

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením Čl. IV bod 4.3, Čl. XII bod 12.1 zmluvy o dielo
a ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na uzavretí tohto dodatku č. 1
k zmluve o dielo uzavretej dňa 09.12.2019, ktorá nadobudla účinnosť dňa 10.12.2019, a
ktorej predmetom je poskytnutie služby – vyhotovenie projektovej dokumentácie a výkon
odborného autorského dohľadu na stavbu: „Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh“.

2.2

S účinnosťou od 16.03.2020 boli Vládou Slovenskej republiky prijaté na území celej
Slovenskej republiky prísne mimoriadne opatrenia v súvislosti so zamedzením šírenia
vírusového ochorenia COVID-19, ktoré predstavujú prípad vyššej moci podľa Čl. IV bod
4.3 zmluvy o dielo a ako také majú vplyv aj na plnenie zmluvných povinností zhotoviteľa,
ktorý za vzniknutej situácie nie je schopný dodržať termíny dohodnuté v zmluve o dielo. Na
uvedenú skutočnosť majúcu vplyv na plnenie povinností z uzavretej zmluvy o dielo
upozornil zhotoviteľ objednávateľa svojim listom zo dňa 30.04.2020 doručeným
objednávateľovi dňa 14.05.2020, a v ktorom zároveň zhotoviteľ objednávateľa požiadal
o návrh riešenia vzniknutej situácie.

2.3

V dôsledku vyššie uvedených skutočností dôjde k predĺženiu termínov dohodnutých
v zmluve o dielo tak, ako je uvedené v Čl. III tohto dodatku.
Čl. III
Predmet dodatku

3.1

Týmto dodatkom sa mení zmluva o dielo nasledovne:
V článku IV. Termíny plnenia sa bod 4.1.1 zmluvy o dielo mení nasledovne:
„4.1.1 DSP: do 2 mesiacov od oficiálneho odvolania prísnych mimoriadnych opatrení
prijatých dňa 16.03.2020 Vládou Slovenskej republiky na území celej Slovenskej republiky
v súvislosti so zamedzením šírenia vírusového ochorenia COVID-19.“

3.2

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Čl. IV
Záverečné ustanovenia
4.1

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, úmyselne neuviedli
druhú stranu do omylu a že všetky tu uvedené vyhlásenia a ustanovenia dodatku obsahujú
ich slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenú bez tiesne alebo nápadne
nevýhodných podmienok.

4.2

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si dodatok pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli
a na znak súhlasu so všetkými jeho ustanoveniami ho podpisujú.

4.3

Dodatok je vypracovaný v šiestich rovnopisoch, z toho štyri sú určené pre objednávateľa
a dva pre zhotoviteľa.
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4.4

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa 01.06.2020

V Bratislave, dňa 25.5.2020

signed
............................................................
Generálny investor Bratislavy
Ing. Karol Machánek
riaditeľ

signed
............................................................
R – PROJECT INVEST s. r. o.
Ing. Richard Urban
konateľ

............................................................
pečiatka

............................................................
pečiatka

Zmluva zverejnená dňa:

....................
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