Číslo Zmluvy: MAGSP1900022

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. MAGSP1900013 zo dňa 7.10.2019
uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a na
základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s platným
právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „Dodatok“)
Zmluvné strany:
1/ Objednávateľ:
názov:
sídlo:
IČO:
zastúpený:
bankové spojenie:
IBAN:
BIC:
DIČ:
IČ DPH:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, Bratislava 814 99
00 603 481
Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
Československá obchodná banka, a.s.
SK31 7500 0000 0000 2596 0083
CEKOSKBX
2020372596
SK2020372596

(ďalej len ,,Objednávateľ“)
a
2/ Zhotoviteľ:
obchodné meno:
sídlo:
IČO:
registrácia:

TravnikServis s. r. o.
46 769 293

zastúpený :
IČ DPH:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu (IBAN):
BIC (SWIFFT):

(ďalej len ,,Zhotoviteľ“ a spolu so Objednávateľom ďalej len ,,Zmluvné strany“)

PREAMBULA
1.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 7.10.2019 Zmluvu o dielo č. MAGSP1900013 zo dňa
7.10.2019, zverejnenú dňa 16.10.2019 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je
vykonanie diela „Parčík Záhradnícka – Karadžičova – Sadové úpravy, zhotovenie
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automatického závlahového systému, rekonštrukcia spevnených plôch a osadenie
mobiliáru v parčíku medzi Záhradníckou a Karadžičovou ulicou“ (ďalej len
„Dielo“).
2.

Počas realizácie Diela boli identifikované problémy, s ktorými sa v projektovej
dokumentácií nepočítalo. Z uvedeného dôvodu sa Zmluvné strany dohodli na zmene
pôvodne dohodnutej ceny za Dielo z titulu potreby realizácie naviac prác nad rámec
projektovej dokumentácie, ktorá bola súčasťou súťažných podkladov, v súlade so
Zmluvou, najmä v súlade s Čl. 14 bod. 6 Zmluvy. Predmetným Dodatkom dochádza
k zmene Zmluvy počas jej trvania v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní..

3.

Zmluva sa mení tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto Dodatku.
Čl. 1
Predmet Dodatku

1.

Čl. 4 bod 1. Zmluvy sa mení a dopĺňa a znie nasledovne:
„Cena za Dielo je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa, ktorá tvorí Prílohu
č. 3 tejto Zmluvy v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení
neskorších predpisov, doplnenej cenovou ponukou – doplnením nevyhnutných prác nad
rámec projektovej dokumentácie, ktorá tvorí Prílohu č. 5 tejto zmluvy, takto:
Cena Diela podľa Zmluvy bez DPH:
82 360,45
Eur
DPH 20%
Cena naviac prác v zmysle Dodatku č.1 bez DPH:
DPH 20%
Celková cena Diela bez DPH:
Celková cena Diela s DPH:

2.

3.

16 472,09
8 230,00
1 646,00
90 590,45
108 708,54

Eur
Eur
Eur
Eur
Eur“

Do Čl. 14 bod. 11. Zmluvy sa dopĺňajú nové prílohy č. 5 a 6, ktoré tvoria prílohy č. 1
a 2 tohto Dodatku nasledovne:
Príloha č. 5 – Cenová ponuka – doplnenie nevyhnutných prác nad rámec projektovej
dokumentácie
Príloha č. 6 – Opis nevyhnutných prác nad rámec projektovej dokumentácie
Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, ostávajú
nezmenené.

Čl. 2
Záverečné ustanovenia
1.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a
účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle
Objednávateľa a to v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a §5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.
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2.
3.

4.

Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, pričom Objednávateľ dostane štyri
(4) vyhotovenia a Zhotoviteľ dve (2) vyhotovenia.
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 časovej
tiesne, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ho vlastnoručne
podpisujú.
Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku je:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka - doplnenie nevyhnutných prác nad rámec projektovej
dokumentácie
Príloha č. 2 – Opis nevyhnutných prác nad rámec projektovej dokumentácie

V Bratislave, dňa 5.2.2020

V Bratislave, dňa 3.2.2020

Za objednávateľa:
Hlavné mesto SR Bratislava

Za zhotoviteľa:
TravnikServis s. r. o.

_____________________________
Ing. arch Matúš Vallo, v.r.
primátor

___________________________
Miroslav Tichý, v.r.
konateľ
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Prílohu č. 1
Cenová ponuka - doplnenie nevyhnutných prác nad rámec projektovej dokumentácie
Cena bez dph

Poklop Ekodeck 8 kusov cena:

2800

Búracie práce komplet pre všetky poklopy:

1650

Betonárske práce, osadenie poklopov a kociek :

1250

Kocky La linia:

290

Úprava kociek zrezaním a farbenie poklopov

600

Manipulačné práce a doprava materiálu cena:

200

Ošetrenie stromov-zdravotný rez, korunové istenie cena:

690

Odstránenie reklamného valca s odvozom do Čierneho lesa:

750

Celková finálna cena :

8230 Eur

TravnikServis s.r.o.
Miroslav Tichý - konateľ
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Príloha č. 2
Opis nevyhnutných prác nad rámec projektovej dokumentácie
Šachta pri fontáne

Tu treba komplet opraviť vchod do šachty na koľko je vplyvom poveternostných podmienok úplne zvetralé aj
betón aj šachta.
Pomocou zbíjačky odstránime všetok starý materiál, betón a podobne a následne vybetónujeme nový vstup a
osadíme kompozitný trvácny poklop so zamykaním
Poklop EKODECK B125 -štvorcový plastový poklop s rámom pre zabetónovanie s tesnením a zámkami

Cena za búracie práce, dopravu, odvoz odpadu :..............................................................................................250,Poklop EKODECK B125 cena:.............................................................................................................................350,Betonárske práce betón osadenie poklopu a dopasovanie okolitej dlažby a kociek:........................................350,-
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Šachta pri dome v ekodlažbe

Obklad dlažobnými kockami la linia. Bude potrebné orezať asfalt s odvozom na skládku. Kocky sa budú pozdĺžne
zrezávať tak aby sa dopasovali ku pokolopu.
Búrace a betonárske práce, zrezávanie kociek pozdĺžne, finálne osadenie:.....................................................250,Kocky lalinia:........................................................................................................................................................20,-
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Šachty pozdĺž domu
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Tu by bolo potrebné jednu šachtu vymeniť lebo je veľmi poškodená. Ostatné by sme obložili kockami.
6x šachta na výmenu poklop EKODECK B125:................................................................................................2100,6x búracie práce a betonáž, následný odvoz odpadu:.......................................................................................900,Kocky La linia okolo šiestich poklopov:..............................................................................................................120,6x zrezávanie kociek pozdĺžne s následným osadením ku poklopom, nafarbenie ostatných
poklopov čiernou farbou odolnou voči hrdze:...................................................................................................600,-

2x liatinový poklop

Tu by sme navrhovali menšie búracie práce a následným osadením kociek la linia s pribetonovaním po obvode
poklopov.
Cena za dva poklopy vrátane materiálu a práce:...............................................................................................550,-
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Šachta na prívod body pri reklamnom valci

Tento poklop by sme navrhovali vymeniť, nakoľko pánty sú prehrdzavené a neplnia funkciu. Šachta sa dá aj
napriek zamknutiu otvoriť. Celý betón by sme upravili tak že finálny tvar bude obdĺžnikový a vyložený kockami
la linia. Poklop by sa použil kompozitný uzamykateľný EKEDECK B125.

Poklop EKEDECK B125:.....................................................................................................................................350,Kocky la linia cca 1,5m2:.....................................................................................................................................75,Búracia a betonárske práce, osadenie kociek:...................................................................................................350,-
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Šachta na konci domu v trávniku

Tu by sme tiež betón okolo šachty obložili kockami la linia do tvaru obdĺžnika
Kocky la linia cca 1,5m2:.....................................................................................................................................75,Búracia a betonárske práce, osadenie kociek:...................................................................................................250,Manipulačné práce a doprava materiálu:..........................................................................................................200,Potrebné ošetrenie stromov
Zdravotný rez stromov a stromolezecké upravenie konárov od fasády domov:...............................................690,Manipulácia, štiepkovanie konárov a odvoz na skládku:.......................................................................................0,Inštalácia korunového istenia statická nosnosť 8 ton 2 kusy:................................................................................0,Inštalácia korunového istenia statická nosnosť 4 tony 5 kusov:............................................................................0,Odstránenie reklamného valca cena:.........................................................................................................750,-

Spolu za úpravu všetkých poklopov:...........................................................................8 230,Uvedené ceny sú bez DPH.

Miroslav Tichý
TravnikServis s.r.o.
Tel: 0902 199 907
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www.travnikservis.sk
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