Dodatok Č.1 MAGSP2100082
k Zmluve o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1990 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(dalej len „Dodatok č. 1“) medzí
zmluvné strany
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratisiava
sídlo:
Primaciálne nám, 1.814 99 Bratislava 1
IČO:
006 034 81
DIČ:
2020372596
banka:
Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu v tvare IBAN:
SK37 7500 0000 0000 2582 9413
zastúpené:
Ing. Tatiana Kratochvílová, námestníčka primátora, na základe rozhodnutia primátora
Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 36/2021 o podpisovaní písomnosti a
právnych dokumentov (Podpisový poriadok)
(ďalej len „ObjednávateP)
a
MATER, spol. s r. o.,
sídlo:
DIČ:
Zápis v registri:
IČO:
DIČ:
Banka:
číslo účtu v tvare IBAN:
zastúpená:
(dalej len „Zhotoviter)

Pribylinská 2, 831 04 Bratislava,
2020332215,
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:Sro, vložka č. 923/B,
17 055 369
2020332215
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK21 0900 0000 0051 4994 9524
Ing. Ľuboš Rummel, konateľ spoločnosti

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany”)
za nasledovných zmluvnými stranami dohodnutých podmienok:

Článok I
Úvodné ustanovenia
1.1.

Zmluvné strany uzavreli dňa 18.8.2021 Zmluvu o dielo ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky:
„Revitaiizácia okoiia Pamätníka obetiam extrémizmu“ (ďalej len „Zmiuva“), predmetom ktorej je záväzok
Zhotoviteľa, že pre Objednávateľa vykoná vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a s odbomou
starostlivosťou dielo a toto dielo mu odovzdá podľa podmienok Zmluvy. Dielom podľa Zmluvy sú stavebné práce:
„Revitaiizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu“ (ďalej len „Dielo“).

1.2.

Z dôvodu vzniku potreby vykonania naviac prác zo strany Objednávateľa uzatvárajú zmluvné strany v súlade
s ustanovením § 18 ods. 3 pism. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade s čl. X bod 10.5
Zmluvy tento Dodatok č. 1 k Zmluve.
Článok II
Predmet Dodatku č. 1

2.1.
2.2.

2.3.

Zmluvné strany sa dohodil na vykonaní naviac prác, ktoré nebolizahrriuté do pôvodného rozsahu 1. časti Diela,,
ktoré si Objednávateľ u Zhotoviteľa objednal prostredníctvom zápisu do stavebného denníka
Rozsah a cena naviac prác uvedených v bode 2.1 tohtó,Dodatku č. 1 sú špecifikované v prílohe č. 1 ako denné
náklady za kalendárny deň a v bode 2.6.
'
Z dôvodu zmeny rozsáh’u Diela ša zmiuvné strany dohodli na dennom náklade za oplotenie a stráženie
staveniska vo výške 17.5 euŕ.bez,pPH za kalendámy deň.

2.4.

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ si môže uplatniť nárok na úhradu nákladov prác naviac, ktoré
začínajú plynúť dňom žiadosti Objednávateľa o práce naviac zápisom v stavebnom denníku zo dňa 24.9.2021
a do dňa doručenia oznámenia o začatí prác v zmysle právoplatného stavebného povolenia pre stavbu
„Revitaiizácia okolia Pamätníka obetiam extrémizmu“, pričom zmluvné strany sa dohodli, že posledný deň lehoty
na uplatnenie nároku na úhradu nákladov prác naviac môže byť najneskôr dňa 24.2.2022, tak aby lehota
neprekročila 5 mesiacov.

2.5.

Celková cena prác naviac podľa bodu 2.3. sa bude odvíjať podľa reálnej dĺžky lehoty v dňoch pričom maximálna
výška faktúrovaných nákladov môže byť podľa bodu 2.7. tohto článku Dodatku č. 1.

2.6.

Za vytýčenie miesta osadenia zemnej optickej šachty sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť jednorazovo sumu 120
eur bez DPH.

2.7.

Celková cena prác naviac:
Cena bez DPH:

26 950,00 €

20% DPH:

5 390,00 €

Cena celkom vrátane DPH:

32 340,00 €

Slovom:

tridsaťdvatisic trlstoštyridsať eur

2.8.

Naviac práce budú fakturované na mesačnej báze vždy k poslednému dňu mesiaca.

2.9.

V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v platnom a účinnom znení nemení.

Článok III
Záverečné ustanovenia
3.1.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211 /2000 Z. z. zákona o slobodnom
prístupe k Informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov.

3.2.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu,z ktorých
obdrži tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrži jedno (1) podpísané vyhotovenie.

3.3.

Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a uzatvárajúho slobodne, nie v tiesni, ani nie
za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho ako osoby oprávnené zaväzovať zmluvné
strany vlastnoručne podpisujú.

3.4.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 je:
Príloha č. 1 - denné náklady oplotenia a stráženia
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V Bratislave, dňa

U
Objednávateľ
Ing. Tatiana Kratochvíľová
1. námestníčka primátora

Zhotoviteľ
/
Ino. Ľuboš Rumrrfel
konateľ s o p lo č /o s ti,,,,,.
stavebná s |
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