MAGSP21000029
Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. MAGSP 2100003
v znení Dodatku č. 1
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1990 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dodatok č.2“)

Objednávateľ:
sídlo:
IČO:
DIČ:
Banka:
IBAN:
zastúpenie:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 429/1, 814 99 Bratislava

Dipl. Ing. Ivan Petro, vedúci oddelenia tvorby mestskej zelene na základe rozhodnutia
primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2021 o podpisovaní
písomnosti a právnych dokumentov

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
sídlo:
IČO:
IČ DPH:
banka:
IBAN:
štatutárny zástupca:

DRYADA garden, s.r.o.
Oravské Veselé č.d. 379, 029 62 Oravské Veselé
46 475 869

Zuzana Šimurdová, konateľ

(ďalej ako „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len ako ,,zmluvné strany“)
Článok 1
Účel dodatku
1.

2.

3.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.02.2021 Zmluvu o dielo č. MAGSP2100003, zverejnenú dňa 05.02.2021,
v znení Dodatok č. 1 zo dňa 07.04.2021 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je vykonanie stavebných prác
v súvislosti s dielom „Parčík Karadžičova / Krížna – rekonštrukcia“ (ďalej len „Dielo“).
Počas realizácie Diela boli identifikované skutočnosti, s ktorými sa pri uzatváraní Zmluvy nepočítalo a vyplynula
z nich potreba zmeny rozmerov kapotovania rozvodových skríň. Tieto skutočnosti objednávateľ ako verejný
obstarávateľ nemohol predvídať. Z uvedeného dôvodu sa zmluvné strany dohodli na zmene pôvodne dohodnutej
ceny za Dielo v časti SO 04 Kapotovanie rozvodných skríň.
Tento dodatok č.2 uzatvárajú zmluvné strany v súlade s článkom 10 ods. 10.4. Zmluvy a ust. §18 zákona
o verejnom obstarávaní.
Článok 2
Predmet dodatku

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že v článku 2 sa znenie odseku 2.1. Zmluvy ruší a nahrádza sa novým znením
nasledovne:
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je zaviazaný zaplatiť zhotoviteľovi za riadne a včas vykonané Dielo
cenu vo výške 15 046,44 eur bez DPH. Cena za Dielo sa skladá z nasledovných položiek:
Por.č. Stavebný objekt
Cena v Euro
Cena v Euro
bez DPH
s DPH
1.
SO 02 Spevnené plochy
3 204,74
3 845,69
1

MAGSP21000029
2.
3.
4.
2.

3.

SO 03 Mestský mobiliár
SO 04 Kapotovanie rozvodných skríň
SO 05 Rozšírenie verejného osvetlenia
SPOLU

1 119,30
2 380,00
8 342,40
15 046,44

1 343,16
2 856,00
10 010,88
18 055,73

Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1: Podrobná špecifikácia diela (opis predmetu zákazky) sa v časti SO
04 Kapotovanie rozvodných skríň ruší a Zmluva sa dopĺňa o novú Prílohu č. 4: Podrobná špecifikácia časti diela
- SO 04 Kapotovanie rozvodných skríň.
Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 2, ostávajú nezmenené.
Článok 3
Záverečné ustanovenia

1.

2.
3.
4.

Tento dodatok č.2 nadobúda platnosť jeho podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa podľa § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z.
zákona o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
Tento dodatok č. 2 je vyhotovený v 3 (troch) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom 2 (dva) rovnopisy obdrží
objednávateľ a 1 (jeden) zhotoviteľ.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č.2 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.
Neoddeliteľnú prílohu dodatku č. 2 tvorí:
Príloha č. 4: Podrobná špecifikácia časti diela - SO 04 Kapotovanie rozvodných skríň

V Bratislave, dňa 1.7.2021

Objednávateľ:

.................................................
Hlavné mesto SR Bratislava
Dipl. Ing. Ivan Petro, v. r.
vedúci oddelenia tvorby mestskej zelene
Zhotoviteľ:
.................................................
DRYADA garden, s.r.o.
Zuzana Šimurdová, v. r.
konateľ
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