Dodatok č. 1
MAGSP2100033
k Zmluve o dielo na dodanie, výsadbu a následnú údržbu zelene na Trnavskom mýte po dobu 5 rokov č.
MAGSP2100018
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1990 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok“ v príslušnom gramatickom tvare)
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, zastúpené: Dipl.
Ing. Ivan Petro, vedúci oddelenia tvorby mestskej zelene na základe rozhodnutia primátora Hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. 6/2021 o podpisovaní písomností a právnych dokumentov, IČO: 00603481, DIČ: 2020372596, IČ
DPH: SK2020372596, Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., číslo účtu (IBAN): SK37 7500 0000
0000 2582 9413, kontaktná osoba: Mgr. art. Dipl. Ing. Ivan Petro, ivan.petro@bratislava.sk, tel.: +421 2 59 356 181
(ďalej len ako „Objednávateľ” v príslušnom gramatickom tvare)
a
zares, spol. s r.o., so sídlom Na vrátkach 15, 841 01 Bratislava, zastúpené Ing. Martin Mikulaj, konateľ, IČO: 35778806,
IČ DPH: SK 2021473102, Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN: SK59 1100 0000 0026 2754 5142, kontaktná
osoba: Ing. Martin Mikulaj
(ďalej len ako „Zhotoviteľ” v príslušnom gramatickom tvare)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej len ako „Zmluvné strany” v príslušnom gramatickom tvare)
Preambula
1.
2.
3.

Dňa 12.4.2021 uzavreli Zmluvné strany Zmluvu o dielo na dodanie, výsadbu a následnú údržbu zelene na
Trnavskom mýte po dobu 5 rokov č. MAGSP2100018, ktorej predmetom dodanie, výsadba a následná údržba
zelene na Trnavskom mýte po dobu 5 rokov (ďalej len „Zmluva“).
Od okamihu podpísania Zmluvy boli identifikované nové skutočnosti, s ktorými sa pri uzatváraní Zmluvy
nepočítalo, pričom tieto skutočnosti nemajú za následok zvýšenie odmeny za Dielo pre Zhotoviteľa. Z uvedeného
dôvodu sa Zmluvné strany dohodli na zmene pôvodne dohodnutého znenia Zmluvy.
Tento Dodatok uzatvárajú Zmluvné strany v zmysle ust. §18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v
aktuálnom znení a v súlade s článkom XIII ods. 1 Zmluvy.
Článok 1
Predmet Dodatku

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV ods. 1 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením nasledovne:
„Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu za riadne a včas
vykonané Dielo (ďalej len ako „Odmena“ v príslušnom gramatickom tvare) vo výške 108 710,50 eur, slovom:
stoosemtisícsedemstodesať eur a päťdesiat centov bez DPH, čo predstavuje sumu 130 452,60 eur slovom:
stotridsaťtisícštyristopäťdesiatdva eur šesťdesiat centov s DPH. Odmena je zložená z nasledovných položiek:
Por.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Položka
Sadové úpravy a inštalácia systému prekoreniteľných
buniek Treeparker
Práce naviac
Sadové úpravy - podsadba
Povýsadbová starostlivosť v prvom roku
Povýsadbová starostlivosť v druhom roku
Povýsadbová starostlivosť v treťom roku
Povýsadbová starostlivosť v štvrtom roku
Povýsadbová starostlivosť v piatom roku
SPOLU

Cena celkom v EURO bez DPH / cena
celkom v EURO s DPH
94 997 € / 113 996,40 €
3 199,50 € / 3 839,40 €
514 € / 616,80 €
2 000 € / 2 400 €
2 000 € / 2 400 €
2 000 € / 2 400 €
2 000 € / 2 400 €
2 000 € / 2 400 €
108 710,50 € / 130 452,60 €

“
2.

Zmluvné strany sa dohodli, že posledná veta v článku IV ods. 2 Zmluvy sa ruší a nahrádza sa novým znením
nasledovne:

1

„Podrobná špecifikácia ceny Diela (položkový rozpočet) tvorí Prílohu č. 3 Cenová ponuka Zhotoviteľa tejto Zmluvy
a je aktualizovaná Prílohou č. 1 Dodatku č. 1 – Doplnená cenová ponuka Zhotoviteľa tejto Zmluvy.“
Článok 2.
Záverečné ustanovenia
1.

2.
3.
4.

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 štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ
jedno (1) vyhotovenie.
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.
Neoddeliteľnou prílohou tohto Dodatku je:
Príloha č. 1 – Doplnená cenová ponuka Zhotoviteľa

V Bratislave, dňa 6.9.2021

V Bratislave, dňa 3.9.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.................................................
Dipl. Ing. Ivan Petro, v. r.
vedúci oddelenia tvorby mestskej zelene

.................................................
Ing. Martin Mikulaj, v. r.
konateľ
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