Dodatok č. 1
k Zmluve na poskytnutie služieb č. MAGSP1800011 uzatvorenej podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl.
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník zo dňa 10. 08. 2018
medzi zmluvnými stranami:
1/ Objednávateľ:
názov:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

sídlo:
IČO:
právna forma:
konajúci:
bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
DIČ:
IČ DPH:

Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava
00 603 481
Obec, mesto
JUDr. Ivo Nesrovnal
Československá obchodná banka, a.s.
SK31 7500 0000 0000 2596 0083
CEKOSKBX
2020372596
SK2020372596

osoba oprávnená rokovať vo veciach
zmluvných:
technických:

JUDr. Lucia Vyhlídalová
Mgr. Andrej Martinka

(ďalej len ,,Objednávateľ“)
a
2/ Zhotoviteľ:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
registrácia:
konajúci:
IČ DPH:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
BIC:
osoba oprávnená rokovať vo veciach
obchodných:
technických:
realizačných:

IBR Consulting SK, s.r.o.
Kutuzovova 11, 831 03 Bratislava
50 090 224
v OR Okr. súdu BA I, odd. Sro, vložka č. 108027/B
Róbert Kováč, konateľ
SK2120182944
2120182944
Komerční banka Bratislava, a.s.
SK47 8100 0000 0001 0769 0162 0247

Róbert Kováč, konateľ
Ing. Ján Špánik, riaditeľ pobočky Žilina
Ing. Ján Špánik, riaditeľ pobočky Žilina

(ďalej len “poskytovateľ” a spolu s objednávateľom ďalej len ,,Zmluvné strany“)

Preambula
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 10. 8. 2018 Zmluvu na poskytnutie služieb č. MAGSP1800011
zo dňa 10. 08. 2018 zverejnenú dňa 11. 08. 2018, predmetom ktorej je poskytovanie služby –
činnosť stavebného dozoru na stavbe – Vybudovanie cyklistickej komunikácie
Starohájska, úsek Rusovská cesta – Dolnozemská cesta (ďalej len „Zmluva“).
2. Zmluvné strany sa dohodli v súlade so súťažnými podkladmi a zákonom č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ,
ako aj v súlade s čl. 10 zmluvy berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich
obojstranne dohodnuté podmienky, že uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej len
„Dodatok“). Zmluva sa mení tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.
Článok 1
Predmet Dodatku
1. V čl. 2 sa bod 2.3. mení a znie nasledovne: „Predpokladaná lehota výstavby stavby podľa
zmluvy o dielo na zhotovenie stavby je 10 mesiacov. V prípade, ak dôjde k predĺženiu lehoty
realizácie stavby z dôvodu, ktorý nebude na strane poskytovateľa, zmluvné strany upravia
dohodou čas plnenia formou písomného dodatku k zmluve.“
2. Časový harmonogram (Príloha č. 3 Zmluvy) sa nahrádza Prílohou č. 3a, ktorá je prílohou tohto
Dodatku.
Článok 2
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré neboli upravené týmto Dodatkom, ostávajú nezmenené.
Zmluvná cena je konečná v zmysle čl. 3, bod 3.2 zmluvy o dielo.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a
právne účinky nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa, a to v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom objednávateľ dostane štyri (4)
vyhotovenia (4) a zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časového
tlaku, ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ho vlastnoručne
podpisujú.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Príloha č. 3a Vecný a časový harmonogram.
V Bratislave, dňa .........................
Za zhotoviteľa:
IBR Consulting SK, s.r.o.
_____________________________
Róbert Kováč, v.r.
Zverejnené:

V Bratislave, dňa .........................
Za objednávateľa:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
______________________________________
JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.

