Dodatok č. 1
k Rámcovej dohode č. MAGTS2000043
uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„Obchodný zákonník“) na základe výsledku verejného obstarávania s použitím postupu podľa § 117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoVO“)
dňa 17.04.2020
(ďalej len „Dodatok“)

medzi:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603
481, zastúpené: Mgr. Daniel Kleman, vedúci oddelenia životného prostredia na základe rozhodnutia primátora hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 36/2021 o podpisovaní písomnosti a právnych dokumentov, IBAN: SK 37 7500
0000 0000 2582 9413, peňažný ústav: Československá obchodná banka, a.s., e-mail: zivotneprostredie@bratislava.sk,
telefón: 02/59356148
(ďalen len „Objednávateľ“)
a
RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - MOSQUITO, so sídlom Ľudovíta Fullu 34, 841 05 Bratislava, IČO: 37 628 526, DIČ:
2021113215, zapísaný na Okresný úrad Bratislava, Odbor živnostenského podnikania č. živnostenského registra 20218203,
zastúpený: RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc., IBAN:................................................, peňažný
ústav:....................................., e-mail:;............................., telefón:.........................................
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany”)

Preambula
1. Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 17.04.2020 Rámcovú dohodu č. MAGTS2000043 (ďalej len „Zmluva“) ako
výsledok verejného obstarávania s použitím postupu podľa § 117 ZoVO, predmetom ktorej sú odborné služby, ktoré
spočívajú v terénnom prieskume mapovania a monitoringu potenciálnych liahnísk komárov a hodnotenia vývojových
larválnych štádií kalamitných druhov komárov. Zmluva bola zverejnená na webovom sídle Objednávateľa dňa
20.04.2020 a účinnosť nadobudla dňa 21.04.2020.
2. Od okamihu podpísania Zmluva boli identifikované nové skutočnosti a okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri
vynaložení náležitej starostlivosti pri uzatváraní Zmluvy predvídať a z uvedeného dôvodu sa zmluvné strany dohodli
na zmene pôvodne dohodnutého znenia Zmluvy.
3. Tento Dodatok uzatvárajú zmluvné strany v zmysle ust. § 18 ZoVO a v súlade s článkom 9 ods. 2 Zmluvy.
Článok I
Predmet Dodatku
1. Zmluvné strany sa dohodli, že článok II ods. 3 Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:
„Zhotoviteľ zaznamenáva výsledky z Monitoringu v elektronickej aplikácií, do ktorej mu zabezpečil Objednávateľ
prístup. Textový výstup výsledkov z Monitoringu (ďalej len ako „Výstup“) zašle Zhotoviteľ elektronicky vo formáte
.doc na kontaktné údaje uvedené v záhlaví Zmluvy a zároveň odovzdá Objednávateľovi v počte 1 ks tlačený výstup,
a to vždy do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac počas obdobia
vykonávania Monitoringu.“
2. Zmluvné strany sa dohodli, že článok III ods. 1 Zmluvy sa nahrádza nasledovným znením:
„Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy určená dohodou zmluvných strán, v súlade so zákonom Národnej rady
Slovenskej republiky 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, vo výške 43 251,00 (slovom: štyridsaťtritisíc
dvestopäťdesiatjeden) eur zahŕňa všetky náklady na vykonanie predmetu zmluvy, je dohodnutá ako cena maximálna
a nemenná počas celej platnosti Zmluvy.“
3. Zmluvné strany sa dohodli, že článok IV sa dopĺňa o ods. 9 v znení:
„Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nebude poskytovať žiadne informácie týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy
a/alebo súvisiace s predmetom tejto Zmluvy tretím stranám bez písomného súhlasu Objednávateľa, a to ani v lehote
1 (slovom: jeden) rok po skončení účinnosti tejto Zmluvy.“

4. Zmluvné strany sa dohodli, že do článku VI sa dopĺňa ods. 6 v znení:
„V prípade, ak sa Zhotoviteľ poruší povinnosť uvedenú v čl. IV ods. 9 tejto Zmluvy, vznikne Objednávateľovi nárok
na zmluvnú pokutu vo výške do 5 000,00 (slovom: päťtisíc) eur za každé jej porušenie.“
5. Zmluvné strany sa dohodli, že v článku VIII ods. 1 Zmluvy sa za slovo „a“ dopĺňajú slová „/alebo“.
Článok II
Záverečné ustanovenia
1. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú týmto Dodatkom zmenené, zostávajú naďalej platné a účinné.
2. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia na webovom sídle hlavného mesta v súlade s ust.§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. OZ a ust. § 5a zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
3. Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch s platnosťou originálu v slovenskom jazyku, z toho 1 (slovom:
jedno) vyhotovenia dostane Zhotoviteľ a 3 (slovom: tri) vyhotovenia dostane Objednávateľ.
4. Zmluvné strany potvrdzujú, že si Dodatok 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.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Mgr. Daniel Kleman, v.r.
vedúci oddelenia životného prostredia

RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc., v.r.

