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Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 273/2019 ÚEZ zo dňa 03.12.2019
Objednávateľ:
sídlo:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:

Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
00 603 317
2020887385
Prima banka Slovensko, a.s.
1800347007/5600

(ďalej v texte ako „objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
so sídlom:
zapísaný v:
zastúpený:
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

DEBRA BA s.r.o.
Eisnerova 46/H, 841 07 Bratislava–Devínska Nová Ves
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,
vložka číslo: 96069/B
Róbert Vallo, konateľ
Róbert Vallo, konateľ
Ing. Juraj Ciprich
ČSOB a.s. Bratislava
SK 73 7500 0000 0040 2434 8894
47 604 328
2023998196
SK 2023998196.

(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)
Preambula
1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 03.12.2019 Zmluvu o dielo ÚEZ č. 273/2019 (ďalej
v texte ako „zmluva“), ktorej predmetom bola realizácia diela zo strany zhotoviteľa pre
objednávateľa s názvom: Rekonštrukcia komunikácie Bárdošova I. etapa (ďalej v texte
ako „dielo“).

2.

Na základe súhlasného prejavu vôle oboch zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli
na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení, a to o.i. vzhľadom na skutočnosť, že po odkrytí konštrukčných vrstiev
komunikácie Bárdošova bol podklad v horšom stave, ako bolo predpokladané
v projektovej dokumentácii, nakoľko absentovali jednotlivé konštrukčné vrstvy. Stav
podkladu komunikácie Bárdošova objednávateľ, ani zhotoviteľ, aj pri vynaložení
odbornej starostlivosti, nemohli predpokladať; pričom nižšie navrhovanou zmenou
zmluvy sa nemení jej charakter.

3.

Nižšie uvedené naviac práce, ktoré sú nevyhnutné na realizáciu diela, ako aj práce, ktoré
sa nerealizujú, sú potrebné aj z nasledovných dôvodov:
a) odlišná smerová a výšková polohy sietí, ktoré boli vytýčené ich správcami,
b) zlý priečny sklon pôvodnej komunikácie,
c) dodatočné požiadavky Dopravného podniku Bratislava a cestných orgánov,

d

nevhodná skladba svahov komunikácie – navážka.

4.

V súvislosti s uvedenými skutočnosťami je nevyhnutná realizácia naviac prác zo strany
zhotoviteľa, avšak nakoľko v súvislosti s vyššie uvedenými dôvodmi prišlo aj ku
skutočnosti, že niektoré práce definované v rozpočte priloženom k zmluve sa
nerealizovali. Naviac práce, ako aj práce, ktoré sa nerealizujú a ich rozsah sú uvedené v
prílohe č.1 – cenovej ponuke zhotoviteľa.

5.

Vzhľadom na uvedené doplňujúce stavebné práce a tovary (naviac práce) sú tieto
nevyhnutné, avšak a nie sú zahrnuté v danom rozsahu do pôvodnej zmluvy
a objednávateľ, ani zhotoviteľ nemohli ani pri vynaložení náležitej starostlivosti
predvídať ich potrebu.

6.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti je nevyhnutá zmena zmluvy v časti ceny diela.
I. Predmet dodatku
Článok V. bod 1 zmluvy - cena diela sa navyšuje o sumu vo výške 29.668,85 €
(slovom dvadsaťdeväťtisícšesťstošesťdesiatosem EUR a osemdesiatpäť centov) bez
DPH, t.j. 35.602,62 € (slovom: tridsaťpäťtisícšesťstodva EUR a šesťdesiatdva centov)
vrátane príslušnej DPH.
II. Osobitné a záverečné ustanovenia

1.

Nakoľko zhotoviteľ bol povinný zložiť finančnú zábezpeku vo výške 5 % z celkovej
dojednanej ceny za dielo vrátane DPH v zmysle zmluvy, je vzhľadom na skutočnosť, že
prišlo k navýšeniu ceny za zhotovenie diela týmto dodatkom k zmluve nevyhnutné, aby
zhotoviteľ navýšil finančnú zábezpeku tak, aby jej výška predstavovala 5 % z celkovej
ceny diela v zmysle tohto dodatku.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje finančnú zábezpeku v zmysle tohto dodatku k zmluve,
bezodkladne doplniť spôsobom v zmluve uvedeným, a to najneskôr do 5 dní odo dňa
účinnosti tohto dodatku, na účet objednávateľa uvedený v zmluve (za úhradu sa
považuje deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa), pričom sankcie
v prípade nedoplnenia finančnej zábezpeky sú rovnaké ako sú určené v zmluve.

3.

Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4
rovnopisy a zhotoviteľ obdrží 1 rovnopis.

4.

Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tohto dodatku tento vlastnoručne podpisujú.

5.

Tento dodatok je platný dňom jeho podpisu a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia v súlade s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a v súlade s ust. 40/1964 Zb. § 47a Občianskeho zákonníka.

V Bratislave, dňa 23.04.2020

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
objednávateľ

V Bratislave, dňa 23.04.2020

Robert Vallo, v. r.
zhotoviteľ

