Z 2022 - 15

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo a Zmluve o poskytovaní inžinierskych a súvisiacich služieb, zo dňa 02.12.2021,
č. ÚEZ: 11/2022
Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava–Nové Mesto
so sídlom:
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava
zastúpený:
Mgr. Rudolfom Kusým, starostom
IČO:
00 603 317
DIČ:
2020887385
bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu:
IBAN SK08 5600 0000 0018 0034 7007
(ďalej v texte ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Ing. Peter Plunár – PPP, s.r.o.
so sídlom/s miestom
podnikania:
Černyševského 26, Bratislava – mestská časť Petržalka, 851 01
zapísaný v:
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 113155/B
zastúpený:
Alena Plunárová, konateľka
bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
číslo účtu:
SK83 0200 0000 0037 1037 7754
IČO:
50 415 352
DIČ:
2120326021
IČ DPH:
SK 2120326021
(ďalej v texte ako „zhotoviteľ“),
(ďalej spolu v texte „objednávateľ“ a „zhotoviteľ“ aj ako „zmluvné strany“).
I.
Preambula
1.
Zmluvné strany uzatvorili dňa 10.12.2021 Zmluvu o dielo a Zmluvu o poskytovaní inžinierskych
a súvisiacich služieb (ďalej v texte ako „Zmluva“), ktorej predmetom je „Vypracovanie projektu
organizácie dopravy pre realizáciu zvislého a vodorovného značenia v MČ Bratislava-Nové Mesto
presnejšie v lokalite regulovaného parkovania Ľudová štvrť, Hostinského sídlisko, Zátišie“. Zmluva bola
uzavretá postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej aj „zákon o VO“)
2.
Podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona o VO „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu
možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak c) potreba zmeny vyplynula z
okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti
predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.“
3.
Vzhľadom ku vzniku okolností, ktoré nemohol verejný obstarávateľ ani pri vynaložení náležitej
starostlivosti predvídať a to : vyhlásenie núdzového stavu na celom území Slovenskej republiky
schváleného uznesením Vlády Slovenskej republiky č. 695/2021 zo dňa 24. novembra 2021,
zverejneného v Zbierke zákonov pod číslom 428/2021 Z. z. a z toho súvisiacich opatrení vrátane zákazu
vychádzania, nariadenia práce z domu, ak to povaha práce u zamestnanca umožňuje, z toho
vyplývajúceho predĺženia plnenia pracovných úloh, a/ alebo poskytovania služieb, vrátane predĺženia
povoľovacích procesov u orgánov verejnej správy, berúc do úvahy aj rôzne karanténne opatrenia,
zvýšenú chorobnosť v súvislosti s pandémiou COVID-19, sa zmluvné strany dohodli na úpravách Zmluvy
týmto dodatkom.

II.
Predmet dodatku
1.

Zmluvné strany na základe tohto dodatku menia nasledovné ustanovenia Zmluvy :

-

článok II. odsek 1 písm. b) Zmluvy sa mení a znie nasledovne :

„b) inžiniersku činnosť priebežne počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a v termínoch na základe
požiadaviek a lehôt stanovených príslušnými orgánmi verejnej správy ak aj inštitúcií najneskôr však
v termíne 30 dní od odovzdania diela, pričom zapracovanie prípadných pripomienok do projektovej
dokumentácie dotknutých orgánov verejnej správy a inštitúcií v termíne najneskôr do 7 dní odo dňa
písomnej výzvy (postačí aj e-mailom) objednávateľa doručenej zhotoviteľovi,“
III.
Osobitné a záverečné ustanovenia
1.

Ďalšie ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené a v platnosti v celom rozsahu.

2.
Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom objednávateľ si ponechá 4 rovnopisy a
zhotoviteľ dostane 1 rovnopis.
3.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsah zodpovedá skutočnosti,
súhlasia s jeho obsahom a na znak súhlasu tento dodatok podpisujú.
4.
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 14.12.2021

v Bratislave, dňa 14.12.2021

__________________________
objednávateľ

___________________________
zhotoviteľ

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.
starosta

Alena Plunárová, v. r.
konateľ

