Z 2021 - 246
Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 146/ 2020 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v platnom znení, dňa 13.08.2020
medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ :
mestská časť Bratislava – Nové Mesto
sídlo :
Junácka 1, 832 91 Bratislava
bankové spojenie :
Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu:
SK08 5600 0000 0018 0034 7007
IČO:
00 603 317
DIČ:
2020887358
zastúpený :
Mgr. Rudolf Kusý, starosta
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Dodávateľ :
Pittel+Brausewetter s.r.o
sídlo :
Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
bankové spojenie :
Slovenská sporiteľňa, a.s
číslo účtu:
5064142334/0900
IČO:
35 943 653
DIČ:
2022022948
IČ DPH:
SK2022022948
zapísaný v:
OR SR Okresný súd Bratislava I, oddiel Sro, vl. č. 36678/B
zastúpený :
Mag. Wolfgang Fürhauser, konateľ a Ján Melúch, konateľ
(ďalej len „dodávateľ“)
(spoločne „objednávateľ“ a „dodávateľ“ ako „zmluvné strany“, vo všetkých gramatických tvaroch)
Článok I
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.08.2020 Zmluvu o dielo č. 146/ 2020 podľa § 536 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“). Zmluva
bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“).
2. Na základe Zmluvy sa dodávateľ zaväzuje pre Objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, na
svoje náklady a nebezpečenstvo, vykonať dielo: „Opravy chodníkov pri miestnych
komunikáciách III. a IV. triedy zverených do správy mestskej časti v Mestskej časti Bratislava –
Nové Mesto“.
3. Zmluvné strany prejavili záujem o uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve v súlade s § 18 ods. 1 písm.
e) zákona o verejnom obstarávaní podľa ktorého „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú
zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania ak nedochádza k
podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy bez ohľadu na
hodnotu tejto zmeny.“
4. V súlade s § 18 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní „Zmenou podľa odseku 3 sa nesmie
meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.“
5. Dodatkom č. 1 dochádza k takým zmenám Zmluvy, ktoré sú v súlade s vyššie uvedenými
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Článok II
Zmena zmluvy
Dodatkom č. 1 sa mení Článok III, ods. 1 Zmluvy nasledovne :
„1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti na dobu 18 mesiacov,
alebo do vyčerpania finančného limitu podľa § 5 ods. 4 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre stavebné práce do 180 000 EUR bez DPH,
podľa toho ktorá z týchto skutočností nastane skôr.“
Článok III
Záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 nedotknuté ostávajú v platnosti v pôvodnom znení
bez zmeny.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej obojstranného podpísania zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej stránke objednávateľa
www.banm.sk podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 4
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií).
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom objednávateľ obdrží štyri (4)
rovnopisy a dodávateľ obdrží dva (2) rovnopisy Dodatku č. 1.
4. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že ich prejavy vôle sú dostatočne zrozumiteľné, určité a
vážne a ich zmluvná voľnosť nebola žiadnym spôsobom obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú,
že tento Dodatok č.1 neuzatvárali v tiesni, ani v omyle, ani za inak nevýhodných podmienok,
Dodatok č. 1 si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah tohto Dodatku č.1
zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov
podpísali.

V Bratislave 29.7.2021

____________________________
Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta
mestská časť Bratislava – Nové Mesto

V Bratislave 29.7.2021

________________________________
Ján Melúch, konateľ,
Mag. Wolfgang Fürhauser, v. r. konateľ
Pittel+Brausewetter s.r.o.

