DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO
číslo MAGTS1100053 zo dňa 19.5.2011
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
na základe výsledku verejného obstarávania postupom pre podprahové zákazky podľa § 99 zákona č.
25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov vyhlásenej na internetovej stránke hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa
31.03.2011

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Sídlo: Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Štatutárny zástupca: doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., primátor
Bankové spojenie: VÚB Bratislava – mesto
Číslo účtu: 6327012/0200
IČO: 00603481
DIČ: 2020372596
IČ DPH: nie je platiteľom DPH
(ďalej len „objednávateľ“)
a
stengl a.s.
Sídlo: Sumbalova 1A, 841 04 Bratislava
Zastúpený: Ing. Miroslav Novotný, predseda predstavenstva
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka:
4171/B
Bankové spojenie: Tatrabanka, Bratislava
Číslo účtu: 2621734890/1100
IČO: 35 873 426
DIČ: 2021772720
IČ DPH: SK2021772720
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(spoločne ďalej tiež ako „zmluvné strany“)

uzatvárajú nasledovný Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo (ďalej len „dodatok“):
Článok I.
Predmet dodatku
1.

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok za účelom úpravy zmluvných podmienok
týkajúcich sa zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom objednávateľovi v zmysle
čl. II Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi objednávateľom a zhotoviteľom dňa
19.05.2011, ktorej predmetom bolo v zmysle čl. I tejto Zmluvy o dielo vypracovanie
diela pre objednávateľa – Technická dokumentácia a štruktúrovaný rozpočet
výdavkov na realizáciu projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy, za
podmienok stanovených v tejto Zmluve o dielo (ďalej len „zmluva o dielo“).

Článok II.
Úprava zmluvných podmienok
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1.

Zmluvné strany sa v súlade s čl. IX. bod 1. zmluvy o dielo dohodli nasledovne:
V článku II. bod. 2 zmluvy o dielo znie:
2. „ Lehota zhotovenia a odovzdania diela je najneskôr do 31. októbra. To neplatí,
ak nastanú skutočnosti uvedené v bode 3. až 7. tohto článku.“

2.

Článok II. zmluvy o dielo sa dopĺňa o bod 3. až bod 7., ktoré budú znieť
nasledovne:
3. „V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu dôjde k pozastaveniu Výzvy na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného
programu Bratislavský kraj – Prioritná os číslo 2 Vedomostná ekonomika,
Opatrenie č. 2.2 Informatizácia spoločnosti, kód výzvy OPBK/2011/2.2/07 podľa
čl. I bod 2. písm. g) zmluvy o dielo (ďalej len „výzva“) pred odovzdaním diela
zhotoviteľom podľa bodu 2. tohto článku zmluvy, zhotoviteľ je oprávnený
prerušiiť vykonávanie diela na základe
a) oznámenia o prerušení vykonávania diela zhotoviteľom objednávateľovi z
dôvodu pozastavenia výzvy, alebo
b) oznámenia o pozastavení výzvy objednávateľom zhotoviteľovi,
a to až do času, kedy pozastavenie výzvy stratí svoju účinnosť. Lehota
zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom uvedená v bode 2 tohto článku
zmluvy sa tak primerane predĺži o čas stanovený v bode 7 tohto článku zmluvy.
4. Počas prerušenia vykonávania diela podľa bodu 3 tohto článku zmluvy,
zhotoviteľ nie je v omeškaní so zhotovením a odovzdaním diela.
5. Pozastavením výzvy podľa bodu 3 tohto článku zmluvy sa rozumie uverejnenie
oznámenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaceho
orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj na webovej stránke
http://www.opbk.sk/ o pozastavení výzvy, alebo zverejnenie tohto oznámenia
iným verejne dostupným spôsobom.
6. Stratou účinnosti pozastavenia výzvy podľa bodu 3 tohto článku zmluvy sa
rozumie uverejnenie výzvy alebo inej formy oznámenia Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ako Riadiaceho orgánu pre Operačný
program Bratislavský kraj o opätovnej možnosti predkladania žiadosti o
nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu tak, ako je
uvedené v bode 3 tohto článku zmluvy, na webovej stránke http://www.opbk.sk/,
alebo zverejnenie takejto výzvy, resp. inej formy oznámenia iným verejne
dostupným spôsobom.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že po ukončení pozastavenia výzvy a po opätovnej
možnosti predkladania žiadostí o nenávratný finančný príspevok podľa bodu 6
tohto článku zmluvy, zhotoviteľ zhotoví a odovzdá dielo objednávateľovi
najneskôr 14 kalendárnych dní pred dňom, ktorý je zhodný s dňom predkladania
žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu Elektronizácia služieb
bratislavskej samosprávy.“

3.

Doterajší bod 3 Článku II zmluvy o dielo sa označuje ako bod 8.
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Článok III.
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v
platnosti.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými
stranami, alebo ich oprávnenými zástupcami. V prípade, že tento dodatok podpisujú
zástupcovia na základe písomného splnomocnenia, prikladá sa toto splnomocnenie
k tomuto dodatku ako jeho súčasť. Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom
nasledujúcom po dni jeho zverejnenia.
3. Zmluvné strany potvrdzujú, že obsahu tohto dodatku porozumeli, uzatvárajú ho
slobodne, nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a tieto skutočnosti
potvrdzujú svojím podpisom.
4. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo, pričom je vyhotovený
v ôsmich rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží štyri.

V Bratislave dňa 25.8.2011

V Bratislave dňa 5.9.2011

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Ing. Miroslav Novotný , v.r.
predseda predstavenstva

Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc., v.r.
primátor
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