DODATOK č. 2 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 19.12.2020
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) za účelom realizácie projektu
„REKONŠTRUKCIE ZDRUŽENÝCH CHODNÍKOV A CYKLOCHODNÍKOV V
BRATISLAVE“ časť
1 „Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka Ružinovská ulica,
Bratislava II.“
“
(ďalej len „Dodatok“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo: Primaciálne nám. 1, Bratislava
zastúpenie: Ing. arch. Matúš Vallo, primátor
IČO: 00 603 481
DIČ: 2020372596
Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.
Číslo účtu (IBAN): SK47 7500 0000 0001 2539 1973
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných a technických: Ing. Zuzana Šebestová
tel.: +421 911 903 931
e-mail: zuzana.sebestova@bratislava.sk
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
a
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s.
sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava
zastúpenie: Przemysław Wojciech Janiszewski – predseda predstavenstva
Ing. Martin Papala - člen predstavenstva
Ing. Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva
IČO: 31 651 402
DIČ: 2020492111
IČ DPH: SK2020492111
IBAN: SK11 8100 0001 0700 5747 0257
SWIFT: KOMBSKBA
Osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Ľubomír Rác – riaditeľ divízie Západ
Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických a organizačných: Ing. Tomáš Žiaček – vedúci
strediska Trnava
zápis: Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 240/V
tel.: 0904 701 262
e-mail: diviziazapad@colas-sk.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
(ďalej zhotoviteľ a objednávateľ spoločne „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ v príslušnom
gramatickom tvare a jednotlivo „zmluvná strana“ alebo aj „strana“ v príslušnom gramatickom
tvare)
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Článok 1
PREAMBULA
1.1.

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvorili dňa 19.12.2020 Zmluvu o dielo (ďalej iba “Zmluva“),
v znení dodatku č. 1 zo dňa 31.3.2021 (ďalej len „Dodatok č. 1“), a to na základe výsledku
verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“)
vyhláseného vo Vestníku verejného obstarávania č. 220/2020 zo dňa 22.10.2020 pod
číslom 37204 - WYP na predmet zákazky s názvom „Rekonštrukcie združených chodníkov
a cyklochodníkov v Bratislave“ časť 1 „Rekonštrukcia združeného cyklistického chodníka
Ružinovská ulica, Bratislava II“ (ďalej len „Dielo“).

1.2.

Tento Dodatok sa uzatvára v súlade s článkom XII. bodom 12.2 Zmluvy a ustanovením §
18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Článok 2
NEPODSTATNÉ ZMENY ZMLUVY

2.1.

V zmysle § 18 ods. 3 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní zmluvu, rámcovú dohodu
alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného
obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods.
2 zákona o verejnom obstarávaní, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods.
7, ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo
rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

2.2.

Vzhľadom na charakter zhotovovaného diela, spočívajúci najmä v rekonštrukcii predmetu
diela, došlo od začiatku prác na Diele na základe požiadavky Objednávateľa k
odsúhlaseným zmenám, ktoré spočívajú v zmene oproti už podpísaného dodatku č.1 a to:
Drvenie stavebného odpadu z demolácií z prostého betónu 1 034,471 t.

2.3.

Na základe skutočnosti uvedených v ods. 2.1 a 2.2 dôjde k zmene ceny z rozsahu pôvodnej
Zmluvy a Dodatku č. 1 v hodnote vo výške 6 157,29 EUR s DPH.
Článok 3
ZMENA ZMLUVY

3.1.

Na základe skutočností uvedených v Článku 2 tohto Dodatku sa Objednávateľ a Zhotoviteľ
dohodli na zmene Zmluvy , v znení Dodatku č. 1, nasledovne:
a)

text odseku 4.1 zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:
4.1
Cena Diela je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov takto:
Zmluvná cena bez DPH:
114 072,52
€
DPH 20%:
22 814, 50
€
Zmluvná cena celkom vrátane DPH:
136 887,02
€

b)

neoddeliteľná príloha tohto Dodatku t. j. príloha č. 1 – aktualizovaný výkaz výmer
v plnom rozsahu nahrádza pôvodnú prílohu č. 3 Zmluvy;

c)

pridáva sa nová neoddeliteľná príloha Zmluvy, a to príloha č. 2 Dodatku – výstup
drviacej linky, ktorá tvorí prílohu č. 7 Zmluvy.
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Článok 4
ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA
4.1

Zhotoviteľ týmto berie na vedomie, že možnosti úpravy maximálnej ceny za dielo sú týmto
Dodatkom vyčerpané a Dielo bude realizovať tak, aby riadne dodržal projekt a
rovnako výkaz výmer. Nevyčerpané položky rozpočtu podľa prílohy 1. Dodatku budú
odpočítané zmenovým listom pri prevzatí Diela potvrdené oboma Zmluvnými stranami.

4.2

Ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom nedotknuté, ostávajú v platnosti v pôvodnom
znení bez zmeny.

4.3

Dodatok je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých dva (2) obdrží Zhotoviteľ a tri
(3) Objednávateľ.

4.4

Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle ust. § 47a
ods. 1 Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií).

4.5

Prílohami tohto Dodatku sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – aktualizovaný výkaz výmer
Príloha č. 2 – výstup drviacej linky

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Ing. arch. Matúš Vallo
Primátor
Hlavné mesto Slovenskej
republiky Bratislava

Ing. Jaroslav Mikuš
člen predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.

Ing. Martin Papala
Člen predstavenstva
COLAS Slovakia, a.s.
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