DODATOK Č.1
k ZMLUVE O DIELO na dodávku a montáž pohyblivých schodov a výťahov
zo dňa 02.10.2017
(ďalej len „dodatok“)
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWÍFT:
IČO:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
" Primaciálne náníestie č .l, 81499 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
Československá obchodná banka, a. s. Bratislava
SK23 7500 0000 0000 2582 7143
CEKOSKBX
00 603 481
(ďalej len „objednávateľ“)

a skupina dodávateľov
1. člen:
Peter Martiny, s. r. o.
Sídlo:
Kaštieľska 14, 821 05 Bratislava
IČO:
44 723 024
IČDPH:
SK2022825288
Registrácia:
Okresný súd v Bratislave I. pod značkou Sro, vl. Č. 58531/B
Štatutárny orgán:
Ing. Peter Martini - konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. Bratislava
IBAN:
SK 8011000000002924864799
SWIFT:
TATRSKBX
(ďalej aj ako „vedúci člen skupiny dodávateľov“)

3. člen:
STAVTEES, s. r. o.
Sídlo:
Geologická 21, 821 07 Bratislava
IČO:
35 791 187
ÍČ DPH:
SK2020245414
Registrácia:
Okresný súd v Bratislave L pod značkou Sro, vl. č. 22013/B
Štatutárny orgán:
Peter Gatiaľ - konateľ spoločnosti
(ďalej aj ako „ďalší člen skupiny dodávateľov“)

2. člen:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Registrácia:

'T

MAJES výťahy a eskalátory a. s.
Bojnická 18,831 04 Bratislava
35 770 732
SK 2020232489
Okresný súd v Bratislave I pod značkou Sa, vl. č. 2180/B

v

Štatutárny orgán:
Ing. František Janík -predseda predstavenstva
(ďalej aj ako „ďalší člen skupiny dodávateľov)
(ďalej len „zhotoviteľ)
(objednávateľ a zhotovitel’ ďalej len ako „zmluvné strany“)

Preambula
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 02.10.2017 ZMLUVU O DIELO na dodávku a montáž
pohyblivých schodov a výťahov podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej lej „zmluva“).
2.

S poukazom na § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov sa zmluvné strany v súlade s Článkom 10. bod 10.2
zmluvy dohodli na uzavretí tohto dodatku.

3.

Týmto dodatkom sa nemení charakter zmluvy.

Článok 1
Predmet dodatku
%

1. Pôvodný text v Článku 2. bod 2.3. zmluvy sa vypúšťa a v plnom rozsahu sa nahrádza
novým textom v nasledovnom znení:
„Termín odovzdania diela, resp. jeho častí je 209 dní odo dňa odovzdania staveniska
zhotoviteľovi.“

Článok 2
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti
v pôvodnom znení.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť
v zmysle § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

3. Tento dodatok je vyhotovený v ôsmych (8) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pre
objednávateľa päť (5) vyhotovení a pre zhotoviteľa tri (3) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli,
uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na
znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

0 9. 11. 2017

U . 11. 2017
V Bratislave dňa....................... 2017
Za obj ednávateľa:
S/?

v Bratislave dňa....................... 2017
Za zhotoviteľa:

^

P eter M artiny, s.r.o.
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