Dodatok č. 1 MAGTS2200020
k Zmluve o dielo č. MAGTS2100260 zo dňa 20. 10.2021
(ďalej ako „Dodatok”)
medzi
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596
IČ DPH:
SK2020372596
banka:
Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN:
SK 23 7500 0000 0000 2582 7143
zastúpenie:
Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu na základe rozhodnutia č. 36/2021 primátora hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o podpisovaní písomností a právnych dokumentov
(Podpisový poriadok)
kontaktná osoba:
Ing. Kristína Komendová, Oddelenie pozemných stavieb a verejných priestorov
(ďalej len ako „objednávateľ”)
a
MFA, s.r.o.
sídlo:
Čečinova 2, 821 05 Bratislava
IČO:
36 714 224
registrácia:
obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka číslo: 43719/B
DIČ:
2022287795
banka:
Tatra banka, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN:
SK84 1100 0000 0026 2807 3730
zastúpenie:
Ing. arch. Marek Fillo , konateľ
kontaktná osoba:
Ing. arch. Marek Fillo, fillo@filloarchitekti.sk, +421 918 467 270
(ďalej len ako „zhotoviteľ”)
(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu len ako „Zmluvné strany“)
PREMBULA
Zmluvné strany uzatvorili dňa 20. 10. 2021 Zmluvu o dielo č. MAGTS2100260, predmetom ktorej je vypracovanie
dokumentácie pre realizáciu stavby: „Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1“ , zabezpečenie inžinierskej činnosti
spojenej so zabezpečením vydania všetkých potrebných vyjadrení alebo rozhodnutí príslušných dotknutých orgánov
a subjektov v stavebnom konaní potrebných na vypracovanie návrhu pre vydanie stavebného povolenia a odborný
autorský dohľad projektanta (ďalej len ako „Zmluva“).
V zmysle čl. V ods. 5.5 Zmluvy, všetky zmeny a výkony požadované objednávateľom nad rámec predmetu plnenia
a práce, ktorých opodstatnenosť bude počas realizácie diela zistená, budú riešené dodatkami k tejto zmluve po
odsúhlasení predložených naviac prác a merných jednotiek objednávateľom.
V zmysle čl. XVI ods. 16.1 Zmluvy, zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len formou riadne zdôvodnených písomných
dodatkov k zmluve, potvrdených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
Z dôvodu vzniku potreby vykonať práce naviac nad rámec Zmluvy, ktoré nebolo možné v čase jej uzatvorenia ani pri
vynaložení náležitej starostlivosti rozumne predvídať, dohodli sa Zmluvné strany na uzatvorení tohto Dodatku.
Tento Dodatok sa uzatvára na základe § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov.

1.

Článok I
Predmet Dodatku
Zmluvné strany sa dohodli, že čl. V ods. 5.2 Zmluvy sa mení nasledovne:
a)
Pôvodné znenie:
Cena za dielo predstavuje:
Cena bez DPH:
31 800,00 €
20% DPH:
nie je platca DPH
1

b)

2.

Cena celkom vrátane DPH:
Slovom:

31 800,00 €
Tridsaťjedentisícosemsto eur,

Nové znenie:
Cena za dielo predstavuje:
Cena bez DPH:
20% DPH:
Cena celkom vrátane DPH:
Slovom:

36 300,00 €
nie je platca DPH
36 300,00 €
Tridsaťšesťtisíctristo eur,

Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu vzniku potreby rozšírenia diela sa pôvodné znenie čl. IV ods. 4.1
písmeno A) Zmluvy mení nasledovne:
a)

Pôvodné znenie:
„Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu – DRS do 4 mesiacov od
preukázateľného doručenia písomnej výzvy zhotoviteľovi zo strany objednávateľa na začatie realizácie
tohto stupňa,“

b)

Nové znenie:
„Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá objednávateľovi projektovú dokumentáciu – DRS do 31. 03. 2022,“.

3.

1.

Tie práva a povinnosti, ktoré nie sú týmto Dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti bez zmeny.
Článok II
Záverečné ustanovenia
Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni
jeho 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 Občianskeho zákonníka.

2.

Tento Dodatok je vyhotovený v 5 (slovom: piatich) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 3 (slovom: tri)
obdrží objednávateľ a 2 (slovom: dve) obdrží zhotoviteľ.

3.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je:
a)

4.

Príloha č. 1: Celkový rozpočet

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich vôľa je slobodná a vážna, prejav vôle je
dostatočne zrozumiteľný a určitý, zmluvná voľnosť nie je obmedzená a právny úkon je urobený v predpísanej
forme. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali a bez výhrad súhlasia s jeho ustanoveniami.

V Bratislave, dňa 16. 02. 2022

V Bratislave, dňa 16. 02. 2022

v. r.
____________________________
objednávateľ
Mgr. Ctibor Košťál
riaditeľ magistrátu

v. r.
____________________________
zhotoviteľ
Ing. arch. Marek Fillo
konateľ
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