DET
Dodatok č. 1

DODATOK č. 1
k Rámcovej dohode č. MAGSP2000034
uzavretej podľa § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„Zákon o verejnom obstarávaní“) a na základe výsledku verejného obstarávania postupom podľa § 117 zákona o verejnom
obstarávaní v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v súlade s
platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
(ďalej len „Dodatok č. 1”)
medzi

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, sídlo: Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, zastúpený: Ing. arch. Matúš
Vallo, primátor, IČO: 00 603 481, bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s., číslo účtu (IBAN): SK23 7500 0000
0000 2582 7143 (ďalej len ako „Objednávateľ' v príslušnom gramatickom tvare)

VADET s.r.o., sídlo: Zvolenská cesta 37, 974 05 Banská Bystrica, zastúpenie: Ing. Ľubomír Švéda, konateľ, zápis: zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 14134/B, IČO: 43 900 950 , IČ DRH: SK2022 507
993, DIČ: 2022 507 993, číslo účtu (IBAN): SK03 7500 0000 0040 0804 6976 / CEKOSKBX (ďalej len ako „Zhotoviteľ“
v príslušnom gramatickom tvare)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako ,Zmluvná strana“ a spoločne ako ,Zmluvné strany“)

PREAMBULA
I)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 4.11.2020 Rámcovú dohodu č. MAGSP2000034 s predmetom „Dodávka, zriadenie, montáž,
demontáž a prenájom zvislého dopravného značenia, dopravných zariadení a ich príslušenstva na prejazdných
úsekoch ciest L, II., III. triedy a miestnych komunikácií ľ, II. triedy na území hlavného mesta SR Bratislavy” (ďalej
len “Dohoda”). V zmysle článku XII bod 1. Dohody bola Dohoda uzatvorená na dobu určitú, a to na dobu 16 kalendárnych
mesiacov odo dňa účinnosti Dohody, aíebo alternatívne do vyčerpania finančného limitu vo výške 168 253,70 € bez DPH
(ďaíej íen „hodnota Dohody“).

íl)

Z dôvodu potreby realizácie procesu verejného obstarávania s výsledkom uzatvorenia zmluvy na rovnaký alebo obdobný
predmet zákazky ako je predmet Dohody a z dôvodu nutnosti nepretržite vykonávať činnosti v zmysle platných právnych
predpisov a noriem, ktoré sú predmetom Dohody, sa Zmluvné strany v súlade s ust. § 18 ods. 3 pism. a) zákona o verejnom
obstarávaní dohodli na zmene Dohody formou písomného Dodatku č. 1 k Dohode nasledovne:
Článok 1
Predmet Dodatku č. 1

1.1. Zmluvné strany sa dohodil, že bod 6. v článku IV. Dohody sa nahrádza nasledovným znením:

„ 6.
Celková cena za Zákazku nepresiahne sumu 180 000,00 euro, slovom stoosemdesiattisíc
euro, bez dane z pridanej hodnoty. “

1.2. Zmenou Dohody podľa bodu 1.1. Dodatku č. 1 sa nemení charakter Dohody.
Článok 2
Záverečné ustanovenia
2.1. Ustanovenia Dohody, ktoré nie sú Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2.2. Dodatok č. 1 sa vyhotovuje v piatich (5) originálnych vyhotoveniach, tri (3) pre Objednávateľa a dve (2) pre Zhotovlteľa.

Dodatok č. 1

2.3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu poslednou zo Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k Informáciám v znení neskorších predpisov.
2.4. Ak je niektoré ustanovenie tohto Dodatku č. 1 neplatné alebo sa takým stane, nemá to vplyv na ostatné ustanovenia Dodatku
č. 1. Namiesto takéhoto ustanovenia sa použije ustanovenie platných právnych predpisov zodpovedajúcich účelu tohto Dodatku č.
1, ktoré nahradí neplatné ustanovenie.
2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 uzavreli slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a
ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená. Zmluvné strany si Dodatok č. 1 prečítali, s jeho obsahom sa oboznámili a porozumeli mu,
nemajú proti obsahu a forme žiadne námietky a výhrady a na znak súhlasu ho potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave dňa:

Za Hlavné mesf

ZaVADET

