Dodatok č. 1
k Rámcovej dohode pre časť zákazky č. 4
uzavretej v zmysle ust. § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Dodávateľ:
Obchodné meno:
Todos Bratislava s.r.o.
Sídlo:
M. SCh. Trnavského 14, 841 01 Bratislava
IČO:
31 319 823
IČ DPH:
SK2020344854
Zápis:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 2447/B
Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN: SK28 1100 0000 0026 2970 0361
Zastúpenie:
Peter Vojtko, konateľ
(ďalej len ako „dodávateľ“)
a
Odberateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
č. účtu v tvare IBAN:
Zastúpenie:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
00 603 481
2020372596
Československá obchodná banka, a.s.
SK37 7500 0000 0000 2582 9413
Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora na základe rozhodnutia
primátora č. 36/2021 o podpisovaní písomností a právnych dokumentov (Podpisový
poriadok)
(ďalej len ako „odberateľ“)
(dodávateľ a odberateľ spolu ďalej ako „strany dohody“)
Preambula
1.

Strany dohody uzavreli dňa 16.11.2021 Rámcovú dohodu pre časť zákazky č. 4 ako výsledok verejného
obstarávania na predmet zákazky „Nákup motorových vozidiel“, ktoré bolo vyhlásené uverejnením v
Úradnom vestníku EÚ pod značkou 2021/S 173-451107 zo dňa 07.09.2021 a vo Vestníku verejného
obstarávania č. 207/2021 zo dňa 08.09.2021 pod značkou 42697 - MST (ďalej len „rámcová dohoda“).

2.

Predmetom rámcovej dohody je kúpa a predaj motorových vozidiel (ďalej len „tovar“) v zmysle výsledku
verejného obstarávania a v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok hlavného mesta SR Bratislavy pre
vybrané zmluvné vzťahy.

3.

Podľa § 1 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní sa zákon o verejnom obstarávaní, po splnení v ňom
uvedených podmienok, nevzťahuje na civilnú zákazku, ktorú kontrolovaná právnická osoba zadá
kontrolujúcemu verejnému obstarávateľovi. V takomto prípade môže teda právnická osoba (ktorá je
verejným obstarávateľom) zadať zákazku na dodanie tovaru priamo verejnému obstarávateľovi, ktorý nad
ňou vykonáva kontrolu.

4.

Strany dohody majú záujem upraviť rámcovú dohodu tak, aby boli oprávnené benefitovať z rámcovej dohody
aj neziskové, rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené odberateľom alebo obchodné spoločnosti,

v ktorých má odberateľ 100% majetkovú účasť a to priamo pristúpením k existujúcej rámcovej dohode, čím
sa dosiahne časová úspora a zjednoduší sa proces nadobudnutia tovaru oproti postupu podľa ods. 3.
5.

Na základe skutočností uvedených v predchádzajúcich odsekoch sa strany dohody rozhodli po vzájomnej
dohode uzatvoriť tento Dodatok č. 1 k rámcovej dohode podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom
obstarávaní.
Článok I
Predmet Dodatku č. 1

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že článok IX., ods. 9.4. rámcovej dohody sa v celom rozsahu nahrádza
nasledovným znením:
„9.4. K tejto dohode môžu pristúpiť všetky neziskové, rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené
odberateľom, ako aj obchodné spoločnosti, v ktorých má odberateľ 100 % majetkovú účasť. Akékoľvek
zmeny a dodatky k tejto dohode je možné vykonať len formou očíslovaných písomných dodatkov k dohode
po ich odsúhlasení stranami dohody.“

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. IX, ods. 9.5. rámcovej dohody sa vypúšťa prvá veta a nahrádza sa
nasledovným znením:
„Pristúpenie podľa čl. IX ods. 9.4. tejto dohody je možné vykonať uzavretím Dohody o pristúpení k dohode,
ktorej vzor tvorí Prílohu č. 5 tejto dohody“.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. IX, ods. 9.6. rámcovej dohody, veta druhá, sa doterajšie označenie
odkazu v znení „článku IX ods. 9.3“ nahrádza nasledovným označením „článku IX ods. 9.4.“.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. IX rámcovej dohody sa za ods. 9.6. dopĺňa nový ods. 9.7. s nasledovným
znením:
„9.7. Pristúpením Pristupujúceho odberateľa k tejto Dohode vznikne dodávateľovi povinnosť písomne
oznámiť odberateľovi prehľad o všetkých aktuálnych Pristupujúcich odberateľoch do 30 kalendárnych dní
od účinnosti Dohody o pristúpení k dohode a zároveň je dodávateľ povinný pravidelne, vždy k poslednému
dňu kalendárneho štvrťroka, písomne informovať odberateľa o Cene za predaný tovar za každého
Pristupujúceho odberateľa zvlášť a zároveň za všetkých Pristupujúcich odberateľov spolu.“

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. IX rámcovej dohody sa odseky s doterajším označením 9.7. a 9.8. budú
označovať ako 9.8. a 9.9.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že v čl. v čl. IX, ods. 9.8. rámcovej dohody sa na záver dopĺňa nasledovné
znenie:
„5) Príloha č. 5 – Vzor Dohody o pristúpení k dohode“
Článok II
Záverečné ustanovenia

1.

Ostatné ustanovenia rámcovej dohody, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1 dotknuté zostávajú v platnosti.

2.

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma stranami dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim dňom jeho zverejnenia na webovom sídle odberateľa podľa § 47a ods. 1 Občianskeho
zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom dodávateľ obdrží dva (2) rovnopisy a odberateľ
obdrží dva (2) rovnopisy.

4.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 5 – Vzor Dohody o pristúpení k dohode

5.

Strany dohody vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 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

18.02.2022

V Bratislave, dňa

07.03.2022

Za dodávateľa

Za odberateľa

v.r.
________________________________

________________________________

Todos Bratislava s. r. o.
Peter Vojtko
konateľ

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová
prvá námestníčka primátora

v.r.

Príloha č. 5: Vzor Dohody o pristúpení k dohode
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode pre časť zákazky č. 4
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Dohoda“)
medzi
Pristupujúci odberateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu IBAN:
Zastúpený:
(ďalej len ako „Pristupujúci odberateľ“)
A
Dodávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Zápis:
Bankové spojenie:
číslo účtu v tvare IBAN:
Zastúpenie:
(ďalej len ako „dodávateľ”)

Todos Bratislava s.r.o.
M. SCh. Trnavského 14, 841 01 Bratislava
31 319 823
SK2020344854
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 2447/B
Tatra banka, a.s.
SK28 1100 0000 0026 2970 0361
Peter Vojtko, konateľ

(Pristupujúci odberateľ a dodávateľ spolu ďalej len ako „Účastníci Dohody“)

Článok I
Ustanovenia o pristúpení
1.

Pristupujúci odberateľ vyhlasuje, že sa oboznámil v celom rozsahu s obsahom Rámcovej dohody pre časť zákazky
č. 4 (ďalej len „rámcová dohoda“), uzatvorenej dňa 16. 11. 2021 medzi odberateľom, t. j. Hlavné mesto
Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00 603 481 (ďalej len
„odberateľ“) a dodávateľom.

2.

Podpísaním tejto Dohody Pristupujúci odberateľ pristupuje k rámcovej dohode uzavretej medzi odberateľom
a dodávateľom.

3.

Pristupujúci odberateľ uzavretím tejto Dohody nadobúda tie práva a povinnosti, ktoré, v zmysle rámcovej dohody
prislúchajú odberateľovi okrem:
a)

ukončiť rámcovú dohodu spôsobom podľa čl. VII rámcovej dohody,

b)

meniť alebo dopĺňať rámcovú dohodu,

c)

vykonávať objednávky podľa rámcovej dohody v mene a na účet odberateľa.
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Článok II.
Osobitné ustanovenia
1.

Predpokladané množstvo a druh tovaru, ktorý si je Pristupujúci odberateľ oprávnený objednať počas doby
účinnosti tejto Dohody je uvedené v Prílohe č. 2 tejto Dohody. Pristupujúci odberateľ si vyhradzuje právo
nevyčerpať celé predpokladané množstvo tovaru uvedené v Prílohe č. 2 Dohody a zároveň Pristupujúci
odberateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že predpokladané množstvo tovaru uvedené v Prílohe č. 2 Dohody
je maximálne a nemôže byť prekročené.

2.

Miestom dodania tovaru je: ......................

3.

Kontaktná osoba za Pristupujúceho odberateľa je: meno, priezvisko, telefón,email.

4.

Kontaktná osoba za dodávateľa je: meno, priezviskom telefón, email.

5.

Táto Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to po dobu trvania rámcovej dohody, t. j. do skončenia účinnosti
rámcovej dohody.

6.

Účinnosť tejto Dohody o pristúpení môže pred uplynutím doby uvedenej v bode 5. tomto článku Dohody zaniknúť
aj niektorým z nasledovných spôsobov:
a)

písomnou dohodou Účastníkov Dohody, alebo

b)

písomnou výpoveďou ktoréhokoľvek z Účastníkov Dohody za podmienok upravených v rámcovej dohode,
alebo

c)

odstúpením od Dohody za podmienok upravených v rámcovej dohode.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1.

Táto Dohoda podlieha zverejneniu na webovom sídle Pristupujúceho odberateľa v súlade so zákonom
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

2.

Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Účastníkmi Dohody a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na webovom sídle Pristupujúceho odberateľa podľa bodu 1. tohto článku Dohody.

3.

Táto Dohoda je vyhotovená v 4 (štyroch) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých dodávateľ obdrží
2 (dva) vyhotovenia a Pristupujúci odberateľ obdrží 2 (dva) vyhotovenia, pričom Pristupujúci odberateľ doručí
1 (jedno) vyhotovenie odberateľovi bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných dní, po uzatvorení Dohody.

4.

Túto Dohodu je možné meniť, upravovať alebo dopĺňať iba očíslovanými písomnými dodatkami, ktoré sa po
podpísaní osobami oprávnenými konať za a v mene Účastníkov Dohody stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto
Dohody.

5.

Prílohy tejto dohody sú:

6.

a)

Príloha č. 1: Kópia Rámcovej dohody pre časť zákazky č. 4 zo dňa 16. 11. 2021.

b)

Príloha č. 2: Predpokladané množstvo a druh tovaru

Účastníci Dohody vyhlasujú, že si text tejto Dohody riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym
účinkom z nej vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné určité, slobodné
a zrozumiteľné, že táto Dohoda nebola uzatvorená pod nátlakom, v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok, a že podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto dohodya na znak súhlasu ju podpísali.
Za Pristupujúceho odberateľa
V Bratislave, dňa .................

Za dodávateľa
V Bratislave, dňa .................

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

.................................................
Todos Bratislava s. r. o.
Peter Vojtko, konateľ
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