Dodatok č. 1 MAGTS2100251
k Rámcovej dohode č. MAGTS2100185
(ďalej len ako „dodatok“)
uzatvorený v zmysle ust. § 18 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
medzi
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava,
IČO:
00 603 481,
DIČ:
2020372596,
banka:
Československá obchodná banka, a. s.,
č. účtu v tvare IBAN:
SK 23 7500 0000 0000 2582 7143,
zastúpené:
Ing. Tatiana Kratochvílová, Prvá námestníčka primátora, na základe Rozhodnutia č. 6/2021
primátora hlavného mesta SR Bratislavy o podpisovaní písomností a právnych dokumentov
(podpisový poriadok)
(ďalej len ako „objednávateľ“)
a
PRODIS + s.r.o.
sídlo:
Tvarožkova 17, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03,
IČO:
50 020 595,
registrácia
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I , oddiel: Sro, vlož. číslo 107109/B,
DIČ:
2120158975,
banka:
Tatra banka a.s,
č. účtu v tvare IBAN:
SK66 1100 0000 0029 4401 2075,
zastúpené:
Ing. Vladimír Kohút, konateľ,
kontakt:
kohut@prodis.sk, 0903 425 242
(ďalej len ako „zhotoviteľ 1“)
a
Duplaning, s.r.o.
sídlo:
Mikulášska 15, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 01,
IČO:
52 790 851,
registrácia
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vlož. číslo 143280/B,
DIČ:
2121139240,
banka:
Tatra banka a.s.,
č. účtu v tvare IBAN:
SK52 1100 0000 0029 4907 8831,
zastúpené:
Ing. Tomáš Duba, konateľ,
kontakt:
duplaning@duplan.sk, 0905 500 548
(ďalej len ako „zhotoviteľ 2“)
a
PRO-SENSE s.r.o.
sídlo:
Zlatá 5614/8, Banská Bystrica 974 05,
IČO:
51 875 756,
registrácia
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vlož. číslo 35209/S,
DIČ:
2120851557,
banka:
Tatra banka a.s.,
č. účtu v tvare IBAN:
SK70 1100 0000 0029 4406 2734,
zastúpené:
Ing. Adam Miškovčík, konateľ,
kontakt:
miskovcik@pro-sense.sk, 0948 862 658
(ďalej len ako „zhotoviteľ 3“)
(zhotoviteľ 1, zhotoviteľ 2 a zhotoviteľ 3 ďalej spoločne aj ako „zhotovitelia“)
(objednávateľ, zhotoviteľ 1, zhotoviteľ 2 a zhotoviteľ 3 ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)
Strana 1 z 3

Preambula
Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.09.2021 Rámcovú dohodu č. MAGTS2100185 (ďalej ako „dohoda“), ktorá nadobudla
účinnosť dňa 09.09.2021. V zmysle článku XII. ods. 2 dohody je dohodu možné meniť a dopĺňať iba písomnými
dodatkami v súlade s §18 zákona o verejnom obstarávaní po dohode všetkých zmluvných strán.
Vzhľadom potrebu upraviť vybrané povinnosti zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli na úprave dohody týmto
dodatkom.

1.
2.

1.

1.
2.

3.

Článok I
Predmet dodatku
Predmetom tohto dodatku je úprava článku VII. ods. 1 dohody.
Ustanovenia dohody, ktoré nie sú dodatkom výslovne upravené zostávajú v platnosti bez zmeny.
Článok II
Zmena dohody
Zmluvné strany sa dohodli na úprave článku VII. ods. 1 dohody nasledovne:
a)
Pôvodné znenie článku VII. ods. 1 písm. a) dohody:
„Ak úspešný Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať Posudok v dohodnutom termíne, Objednávateľ má
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z hodnoty vystavenej objednávky, a to za každý deň
omeškania.“
Nové znenie článku VII. ods. 1 písm. a) dohody:
„Ak úspešný Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať Posudok v dohodnutom termíne, Objednávateľ má
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z hodnoty vystavenej objednávky, a to za každý deň
omeškania.“
b)
Pôvodné znenie článku VII. ods. 1 písm. b) dohody:
„Ak úspešný Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať Posudok riadne (bez vád), Objednávateľ má nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5% z hodnoty vystavenej objednávky, a to za každý deň omeškania,
ktorý sa začína počítať až po uplynutí lehoty na nápravu chyby podľa čl. VI. ods. 3.“
Nové znenie článku VII. ods. 1 písm. b) dohody:
„Ak úspešný Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať Posudok riadne (bez vád), Objednávateľ má nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z hodnoty vystavenej objednávky, a to za každý deň
omeškania, ktorý sa začína počítať až po uplynutí lehoty na nápravu chyby podľa čl. VI. ods. 3.“
c)
Pôvodné znenie článku VII. ods. 1 písm. c) dohody:
„Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, má úspešný Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úrokov z
omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej faktúry, a to za každý deň meškania,“
Nové znenie článku VII. ods. 1 písm. c) dohody:
„Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, má úspešný Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úrokov z
omeškania vo výške 0,1 % z nezaplatenej faktúry, a to za každý deň meškania.“
Článok III
Záverečné ustanovenia
Dodatok sa vyhotovuje v siedmych (7) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom objednávateľ obdrží štyri (4)
vyhotovenia, zhotoviteľ č. 1 jedno (1) vyhotovenie, zhotoviteľ č. 2 jedno (1) vyhotovenie, zhotoviteľ č. 3 jedno (1)
vyhotovenie.
Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade § 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 v spojení s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov.
Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok uzatvorili slobodne a vážne, prečítali ho, porozumeli jeho obsahu
a nemajú proti jeho forme a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa 27. 10. 2021

V Bratislave, dňa 11. 10. 2021

vr.
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová
Prvá námestníčka primátora

vr.
PRODIS + s.r.o.
Ing. Vladimír Kohút
konateľ
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V Bratislave, dňa 11. 10. 2021
vr.
Duplaning s.r.o.
Ing. Tomáš Duba
konateľ
V Bratislave, dňa 11.10. 2021
vr.
PRO-SENSE s.r.o.,
Ing. Adam Miškovčík
konateľ
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