DODATOK č. 2
k RÁMCOVEJ DOHODE č. MAGSP1700011
c. zhotoviteľa: ZoD-2017na poskytovanie prác bežnej údržby na pozemných komunikáciách na území Hlavného mesta
SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného mesta SR
Bratislavy uzavretej dňa 01.06.2017 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 2.10.2017
uzavretej podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „ZVO“) a § 536 anasl. Obchodného
zákonníka, v platnom znení na základe výsledku verejného obstarávania nadlimitnej zákazky
podľa ZVO (ďalej len „Dohoda“)

Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Peňažný ústav:
Číslo účtu/IBAN:
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotovitel’:
Sídlo:
Zapísaný:
Zastúpený:
Tel. :
Fax.;
e-mail:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Peňažný ústav:
Číslo účtu/IBAN:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
00603 481
2020372596
SK 2020372596
ČSOB
SK23 7500 0000 0000 2582 7143

Pittel+Brausewetter s.r.o.
Stará Vajnorská 1, 831 04 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava L, oddiel Sro, vložka
číslo 36678/B
Mag. Wolfgang Fúrhauser - konateľ
Melúch Ján - prokurista
02/6828 40 00
02/6828 40 90
office@pittel.sk
35943653
2022022948
SK2022022948
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK76 0900 0000 0050 6414 2334

(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)

PREAMBULA
i)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.06.2017 Rámcovú dohodu č. MAGSP 1700011
na
poskytnutie prác bežnej údržby a opravy pozemných komunikácií na území hlavného mesta
SR Bratislavy a oprava výtlkov na pozemných komunikáciách na území hlavného m esta SR
Bratislavy a dňa 2.10.2017 Dodatok č. 1 (ďalej len „Dohoda“). Dohoda bola uzavretá na dobu
určitú a to na 48 kalendárnych mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do
vyčerpania objemu finančných prostriedkov vo výške 24 000 000,- EUR bez DPH (ďalej
„hodnota dohody") podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.

ii)

Z dôvodu potreby realizácie ďalších stavebných prác a plnení nezahrnutých do pôvodnej
Dohody sa zmluvné strany v súlade s ust. § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a v nadväzností na bod 13.5 Dohody, dohodli na zmene Dohody formou písomného Dodatku
č. 2 k Dohode (ďalej len „Dodatok č. 2“), nasledovne:

Článok I
Predmet Dodatku č. 2
1.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že bod 2.1. Dohody sa nahrádza nasledovným znením:
„2./. Dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to na 48 kalendárnych mesiacov odo dňa
nadobudnutia je j účinnosti alebo do vyčerpania objemu finančných prostriedkov vo výške
27.599.999,- EUR bez D P H (ďalej „hodnota dohody") podľa toho, ktorá z uvedených
skutočnosti nastane skôr. “

1.2.

Zmenou Dohody podľa bodu 1.1. Dodatku č. 2 sa nemení charakter Dohody.

Článok II.
Záverečné ustanovenia
2.1.

Ustanovenia Dohody, ktoré nie sú Dodatkom č. 2 dotknuté, zostávajú v platnosti v pôvodnom
znení.

2.2.

Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v piatich (5) originálnych vyhotoveniach, tri (3) pre objednávateľa
a dve (2) pre zhotoviteľa.

2.3.

Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

2.4.

Ak je niektoré ustanovenie tohto Dodatku č. 2 neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv
na ostatné ustanovenia Dodatku č. 2. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie
platných právnych predpisov zodpovedajúce účelu tohto Dodatku č. 2, ktoré nahradí neplatné
ustanovenie.

2.5.

Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany
si dodatok č. 2 prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu, nemajú proti obsahu

a forme žiadne námietky a výhrady, a n a znak súhlasu ho potvrdzujú vlastnoručnými
podpismi.

Bratislave d ň a :............... ..................................

Za hjavné mesto Slovenslí^ repuHiky/^ratislava

JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

Za Pittel + Brausew etter's.r^

Mag. Wolfgang FÚRHAUSER
Konateľ

J |a M E L ť f C H

prokurista

Dodatok č. 2 zverejnený dňa:

