Dodatok č. 1 MAGSP2200010
k zmluve o dielo č. MAGTS2000180
(ďalej len ako „dodatok“)
uzatvorený v zmysle článku 4 bod 4.16.4 zmluvy o dielo č. MAGTS2000180
medzi
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1
IČO:
00 603 481
DIČ:
2020372596
banka:
......................................
č. účtu v tvare IBAN:
............................................
zastúpenie:
Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora v zmysle Podpisového poriadku
účinného ku dňu podpisu tohto dodatku
(ďalej len ako „objednávateľ“)
a
CAMASE, a.s.
sídlo:
Pražská 11, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 5551/B
IČO:
46 692 291
DIČ:
2023532742
banka:
.........................................
č. účtu v tvare IBAN:
.............................................
zastúpenie:
Boris Lorenc, predseda predstavenstva
(ďalej len ako „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „zmluvná strana“)
Článok I
Preambula
1.

Zmluvné strany uzavreli dňa 19.10.2020 Zmluvu o dielo č. MAGTS2000180 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej
je záväzok zhotoviteľa vyhotoviť pre objednávateľa dielo – rekonštrukciu (zvýšenie energetickej efektívnosti)
budovy Základnej umeleckej školy J. Albrechta na Topoľčianskej ulici č. 15 v Bratislave a záväzok objednávateľa
zaplatiť zhotoviteľovi za vyhotovenie diela zmluvnú cenu.

2.

Nakoľko počas stavebných prác vznikli nepredvídateľné práce naviac, ktoré v čase uzavretia zmluvy nemohli
zmluvné strany ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, dohodli sa zmluvné strany v súlade
s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) v prípade prác č. 1 a § 18 ods. 3 písm. a) v prípade práce č. 2 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zmene zmluvnej ceny tak,
ako je špecifikovaná nižšie v tomto dodatku.

3.

Rovnako sa zmluvné strany dohodli na rozšírení častí povinností zhotoviteľa vo vzťahu ku kontrolným
mechanizmom súvisiacich so zmluvou tak, ako je uvedené nižšie v tomto dodatku.
Článok II
Zmeny zmluvy

1.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 4.1.1 zmluvy tak, že jeho nové znenie je nasledovné:
„Zmluvná cena za všetky plnenia tvoriace predmet tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade
so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon o cenách a je rozčlenená nasledovne:
Celková Zmluvná cena za všetky plnenia podľa tejto Zmluvy bez DPH je 249 444,57 EUR (slovom:
dvestoštyridsaťdeväťtisícštyristoštyridsaťštyri cela štyridsaťsedem centov eur).“

2.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene bodu 4.1.2 zmluvy tak, že jeho nové znenie je nasledovné:

„Zmluvná cena pokrýva a zahŕňa všetky plnenia, zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne
vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane prípravy všetkej Dokumentácie Zhotoviteľa, zabezpečenia všetkých
materiálov, Technologických zariadení, súčiastok, dielov, cla, daní (okrem DPH), personálneho zabezpečenia,
dopravy, prác, kompletačných činností, školení a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť podľa
tejto Zmluvy pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek vád Diela a vád iných plnení v
rámci Záruk.“
3.

Zmluvné strany sa dohodli, že článok 3.2 zmluvy sa dopĺňa o nový bod 3.2.7, ktorého znenie je nasledovné:
„3.2.7 Dodávateľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva životného
prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej
republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva
zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora
Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle
príslušných Právnych predpisov, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať
kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto
dokumentov, určenou v súlade s platnými Právnymi predpismi.“

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že článok 4.16 zmluvy sa dopĺňa o nový bod č. 4.16.2 a 4.16.3, ktorých znenie je
nasledovné:
„4.16.2 Táto Zmluva, vrátane všetkých jej dodatkov sa uzatvára v rámci projektu „Klimaticky odolná Bratislava Pilotné projekty zamerané na dekarbonizáciu, energetickú účinnosť budov a udržateľné hospodárenie s
dažďovou vodou v mestskom prostredí“ (kód projektu: ACC01P03), financovaného z Grantov
EHP/Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“
„4.16.3

5.

Zhotoviteľ akceptuje, že Zmluva, ako aj všetky jej dodatky, môže byť zverejnená na webovom sídle
správcu programu, ktorým je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky.“

Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné body 4.16.2 až 4.16.9 zmluvy sa označujú ako body 4.16.4 až 4.16.11.
Článok III
Spoločné a záverečné ustanovenia

1.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 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..

2.

Tento dodatok ku dňu jeho podpísania predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán týkajúcu sa predmetu dodatku
a nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu korešpondenciu a rokovania zmluvných strán, či už ústne alebo písomné,
ktoré sa konali pred podpísaním tohto dodatku; zmluvné strany vyhlasujú, že žiadne ústne ani písomné vedľajšie
dojednania ku dňu podpisu dodatku neexistujú.

3.

Ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

4.

Tento dodatok je vyhotovený v 6 (slovom: šiestich) rovnopisoch s platnosťou originálu; 4 (slovom: štyri) rovnopisy
pre objednávateľa a 2 (slovom: dva) pre zhotoviteľa.

5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním bez výhrad a sú si
vedomé právnych následkov podpísania tohto dodatku.

6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná sloboda nie je žiadnym spôsobom obmedzená, tento dodatok uzatvárajú
slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a je jasným, určitým a verným vyjadrením
ich vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

7.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:
a) Príloha 1: Súpis vykonaných prác – práce naviac č. 1,
b) Príloha 2: Súpis vykonaných prác – práce naviac č. 2.

V Bratislave, dňa 27.05.2022

V Bratislave, dňa 30.05.2022

....................................................................
objednávateľ
Ing. Tatiana Kratochvílová
prvá námestníčka primátora

....................................................................
zhotoviteľ
Boris Lorenc
predseda predstavenstva

