D O D ATO K č. 1
k Rámcovej dohode č. M AG SP1900002
na poskytnutie prác bežnej údržby a opráv pozem ných kom unikácií na územ í Hlavného
m esta SR Bratislavy a uskutočnenie opráv výtlkov na pozem ných kom unikáciách na
územ í hlavného m esta SR Bratislavy (ďalej len „dohoda“)
uzavretý podľa § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „ZVO“)
Účastníci dohody

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:

ICO:
DIČ:
IČ DPH:
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
IRAN:

BQavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
Ing. Tatiana Kratochvílová, prvá námestníčka primátora, v zmysle Rozhodnutia
Č.36/2021 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o
podpisovaní písomností a právnych dokumentov (Podpisový poriadok)
00603481
2020372596
SK 2020372596

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotovíte!’ č. 1:
Názov:
Sídlo:
Zapísaný:
Zastúpený:
Tel. :
e-mail:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Peňažný ústav:
Číslo účtu :
Názov:
Sídlo:
Zapísaný:
Zastúpený:

T e l.:
e-maíl:

Pittel + Brausewetter s.r.o.
Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 36678/B
Mag. Wolfgang Fúrhauser, konateľ
Ján Melúch, konateľ

35 943 653
2022022948
SK2022022948

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, Vložka č.: 991/B
Ing. Branislav Lukáč, konateľ
Viera Nádaská, konateľ
Ing. Jarmila Považanová, konateľ

ti íi U t ii

A

ICO:
DIČ:
IČ DPH:
Peňažný ústav:
Číslo účtu :

17317282
2020316298
SK2020316298

(ďalej len „zhotoviteľ“ alebo „Zhotoviteľ č. 1“)

Zhotoviteľ č. 2:
Názov:
Sídlo:
Zapísaný:
Zastúpený:
Tel.:
e-maU:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Peňažný ústav:
Číslo účtu:
Názov:
Sídlo:
Zapísaný:
Zastúpený:
Tel.:
e-mail:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Peňažný ústav:
Číslo účtu:

MBM-GROUP, a.s.
Miletičova 1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, vložka č.: 7207/B
Alena Nováková, predseda predstavenstva

36740519
2022337548
SK2022337548

HOCHTIEF SK s.r.o.
Miletičova 23, 821 09 Bratislava
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sro, vložka č.: 54382/B
Ing. Tomáš Koranda, konateľ
David Alonso Rodriguez, konateľ, prokurista

44298170
2022685731
SK2022685731

v

(ďalej len „zhotoviteľ“ alebo „Zhotoviteľ č. 2“)
(ďalej spoločne tiež „účastníci dohody“)

Preambula
Účastníci dohody uzatvorili dňa 04.03.2019 dohodu č. MAGSP1900002, predmetom ktorej je záväzok
zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa práce bežnej údržby a opravy na pozemných komunikáciách
na území Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktoré sú tvorené prejazdnými úsekmi ciest I.
až III. triedy a miestnymi komunikáciami I. a II. triedy v celkovej dĺžke 385.997 km o celkovej výmere
4.033.209,00 m2 ako i chodníkoch v celkovej dĺžke 294.749 km o celkovej výmere 745.116,00 m2
(ďalej len „dielo“) a záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo cenu dohodnutú v
tejto dohode. Dohoda bola uzatvorená na dobu určitú, a to na 48 kalendárnych mesiacov odo dňa
nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania objemu finančných prostriedkov vo výške
32.264.141,72 EUR bez DPH.

v súlade s článkom XIII bod 13.5. dohody, v zmysle ktorého možno meniť alebo dopĺňať ustanovenia
tejto dohody len písomnými číslovanými dodatkami so súhlasom oboch účastníkov dohody a len v
prípade súladu takejto zmeny alebo doplnenia dohody so zákonom o verejnom obstarávaní, ako aj v
súlade čl. III bod 3.4. až 3.6 dohody a bodu 3.10 dohody, sa účastníci dohody rozhodli uzatvoriť tento
Dodatok č. 1 (ďalej v texte ako „Dodatok“).

Článok I
Predmet dodatku
1.1 V súlade s článkom III bodmi 3.4. a 3.10 dohody sa účastníci dohody dohodli na úprave cien
uvedených v Cenníku prác - prílohe č. 2 na základe indexu vývoja cien v stavebníctve, ktoré
zverejnil Štatistický úrad SR podľa klasifikácie stavebných objektov. Hodnota uvedeného indexu
v čase uzatvorenia dohody predstavovala 108,4%, k 1.Q.2022. uvedený index zaznamenal hodnotu
130%, to predstavuje pohyb +21,6 %.
1.2 Na základe preukázateľného zvýšenia nákladov pri poskytovaní prác stavebnej produkcie apo
vzájomnej dohode účastníkov dohody, sú zhotovitelia oprávnení upraviť jednotkové ceny uvedené
v Cenníku prác - prílohe č. 2 vo výške +15%.
1.3 Príloha č. 2 - Cenník prác upravený indexom je prílohou tohto Dodatku a nahrádza Prílohu č. 2 Cenník prác platný do účinnosti tohto Dodatku.
Článok II
Záverečné ustanovenia
2.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma účastníkmi dohody a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka na webovom
sídle objednávateľa.
2.2 Všetky ostatné ustanovenia Dohody, ktoré nie sú Dodatkom dotknuté, zostávajú naďalej platné
a účinné.
2.3. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich (5) originálnych vyhotoveniach, tri (3) pre objednávateľa a
dve (2) pre zhotoviteľa.
2.4. Tento Dodatok je povinne zverejňovaný podľa 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.
2.5. Neoddeliteľnou súčasťou dohody sú:
Príloha č. 2 - Cenník prác upravený indexom
2.6. Účastníci dohody si tento Dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a vyhlasujú, že jeho znenie
presne a úplne vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, ktorá je bez omylu. Účastníci
dohody zároveň vyhlasujú, že tento Dodatok nebol uzatvorený v tiesni ani za iných nápadne
nevýhodných podmienok.
Za objednávateľa:
v Bratislave

/ í.

mi

Ing. Tatiana Kratochvílová
prvá námestníčka primátora

Za Zhotoviteľa č. 1:
V Bratislave............

Pittel + Brausewetter s.r.otč
Wolfgang Furhauscr^ konateľ

Fitter^ tíratisewétter s.r.o.
Jďň Melúch, konateľ

STRÄBAG s.r.o.
Ing. Branislav Lukáč, konateľ

STRABÄG s.r.o.
Viera Nádaská, konateľ

Za Zhotoviteľa č. 2:
V Bratislave

MBM-GÍR.OUP, a.s.
Alena l^ováková, predseda predstavenstva

HOCHTIEF SK s.r.o.
Ing. Tomáš Koranda, konateľ,

HOCHTIEF SK s.r.o.
David Alonso Rodriguez, konateľ

