Dodatok č. 1 MAGTS2200222 k Zmluve o dielo č. MAGTS2200008 zo dňa 02.02.2022
(ďalej ako „dodatok”)
medzi
Objednávateľ:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo: Primaciálne nám. č. 1, 814 99 Bratislava
zastúpenie: Mgr. Ctibor Košťál, riaditeľ magistrátu, na základe Podpisového poriadku platného ku dňu podpisu tohto
dodatku
osoby oprávnené konať:
- vo veciach zmluvných: Ing. arch. Jozef Nemec
- vo veciach technických: Ing. Zuzana Prokešová
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: SK2020372596
banka: Československá obchodná banka, a. s.
IBAN: SK 23 7500 0000 0000 2582 7143
telefón: +421 2 59 356 739, +421 2 59 356 757
emailový kontakt: sekciavystavby@bratislava.sk, jozef.nemec@bratislava.sk, zuzana.prokesova@bratislava.sk
(ďalej len „objednávateľ")
a
Zhotoviteľ:
Ing. František Tököly, APIP Bratislava
sídlo: Furdekova 3, 851 04 Bratislava
štatutárny orgán:
osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvných: Ing. František Tököly
- vo veciach technických: Ing. František Tököly
IČO: 11806117
DIČ: 1020182009
IČ DPH: nie je platca DPH
banka: Tatrabanka a.s., Bratislava
IBAN:
telefón: +421 905 474867
emailový kontakt: apip@chello.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)
PREMBULA
Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.02.2022 Zmluvu o dielo č. . MAGTS2200008, predmetom ktorej je vypracovanie,
prerokovanie v rozpracovanosti so všetkými dotknutými subjektmi a odovzdanie projektovej dokumentácie bez
technických a právnych chýb s podrobnosťou realizačného projektu na stavbu: „Rekonštrukcia Administratívnej budovy
na Technickej ulici č. 6 “, (ďalej len ako „Zmluva“).
V zmysle čl. IV ods. 4.1.2 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 v súlade
so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na základe
objednávateľom odsúhlaseného príslušného počtu hodín a jednotkových cien. Jednotkové ceny v prílohe boli dohodnuté
vo výške 70-80% sadzieb uvedených v aktuálnom Sadzobníku pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a
inžinierskych činností UNIKA.“
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V zmysle čl. VI ods. 6.11 Zmluvy, zmeny tejto Zmluvy môžu byť vykonané formou písomných dodatkov v súlade s § 18
ZVO v prípade, ak sa po uzavretí tejto Zmluvy podstatne zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie
Zmluvy a ak vzniknú nové požiadavky objednávateľa s preukázateľným vplyvom na cenu a termín plnenia.
Dôvodom na zmeny Zmluvy formou tohto dodatku je potreba realizovať naviac práce, ktorých potreba bola zistená počas
realizácie. Išlo najmä o potrebu podrobne domerať objekt vrátane realizácie sond za účelom zistenia materiálovej
skladby konštrukcií potrebných pre vypracovanie dokumentácie jestvujúceho stavu objektu, vypracovanie a opätovné
vzájomné odsúhlasenie alternatívnych návrhov dispozičného riešenia riešeného objektu vyplývajúcich z pripomienok OR
HaZZ, potreba naprojektovania zmeny trasy existujúcej areálovej prípojky vody pre susedný objekt, nové napojenie pre
v súčasnosti nefunkčný požiarny hydrant, oneskorené vydanie pripojovacích podmienok SPP.
Tento dodatok sa uzatvára na základe § 18 ods. 3 písm. b) ZVO v znení neskorších predpisov.
Článok I
Predmet dodatku
1.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že čl. IV ods. 4.1 bod 4.1.1. Zmluvy sa mení nasledovne:
a)

Pôvodné znenie čl. IV ods. 4.1 bod 4.1.1.:
Celková cena za dielo podľa Čl. II Zmluvy je:
Cena celkom bez DPH:
48 400,- €
(ďalej len „cena diela“)

b)

Nové znenie:
Celková cena za dielo podľa Čl. II Zmluvy je: 53 128,- EUR
(0% - zhotoviteľ nie je platcom DPH),

Zmluvné strany sa dohodli, že čl. IV ods. 4.1 bod 4.1.2.1 Zmluvy sa mení nasledovne:
c)

Pôvodné znenie čl. IV ods. 4.1 bod 4.1.2.1.:
Cena za projektovú dokumentáciu s podrobnosťou realizačného projektu:
Cena za projektovú dokumentáciu bez DPH:
45 600,- €

d)

Nové znenie:
Cena za projektovú dokumentáciu s podrobnosťou realizačného projektu:
Cena za projektovú dokumentáciu bez DPH:
50 328,- EUR

Zmluvné strany sa dohodli, že z dôvodu vzniku potreby zmeny termínu dodania diela sa pôvodné znenie čl. III
ods. 3.1 bod 3.1.1.Zmluvy mení nasledovne:

2.
a)

Pôvodné znenie:
„Projektová dokumentácia: do 8 týždňov od účinnosti Zmluvy“

b)

Nové znenie:
„Projektová dokumentácia: do 30.06.2022“

3.

Tie práva a povinnosti, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté ostávajú v platnosti bez zmeny.
Článok II
Záverečné ustanovenia

1.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni
jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 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 6 (slovom: šiestich) vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých 4 (slovom:
štyri) obdrží objednávateľ a 2 (slovom: dve) obdrží zhotoviteľ.
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3.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je:
a) Príloha č. 1: Špecifikácia ceny naviac prác

4.

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 24.06.2022

V Bratislave, dňa 22.06.2022

vr.
____________________________
Objednávateľ
Mgr. Ctibor Košťál
riaditeľ magistrátu

vr.
____________________________
Zhotoviteľ
Ing. František Tököly
aut. stav. inž.
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Príloha č. 1
Špecifikácia ceny –naviac práce Rekonštrukcia AB Technická 6,Bratislava
1.

Vyhotovenie podkladov- dokumentácie starého stavu na základe geod.zamerania

Výkonová fáza
Kategória práce
– vysokokvalifikované koncepčné práce
– veľmi náročné a koncepčné práce
– náročné práce
– menej náročné práce
– pomocné práce
Cena bez DPH v Eur
DPH (zhotoviteľ nie je platcom DPH)
Cena vrátane DPH v Eur
2.

Hodinová
sadzba
v Eur

Počet
kalkulovaných
hodín

24

62

Spolu

1488,00

1488,00

Zabezpečenie predprojektovej prípravy – dokumentácia stavebného zámeru

Výkonová fáza
Kategória práce
– vysokokvalifikované koncepčné práce
– veľmi náročné a koncepčné práce
– náročné práce
– menej náročné práce
– pomocné práce
Cena bez DPH v Eur
DPH (zhotoviteľ nie je platcom DPH)
Cena vrátane DPH v Eur

4.

Zhotovenie reálnych podkladov v DWG

– vypracovanie DSZ vrátane alt. riešenia
Hodinová
sadzba
v Eur

Počet
kalkulovaných
hodín

28
24

54
72

Spolu

1512,00
1728,00

3240,00
3240,00

Cena celkom

Cena bez DPH v Eur

4728,00

DPH (zhotoviteľ nie je platcom DPH)
Cena vrátane DPH v Eur

4728,00
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