DOTATOK č. 1
k
Z M L U V E O D I E L O č. 2 0 1 9 / F C / 0 1 / 0 0 1
uzavretá podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzavretej medzi
Objednávateľ:
Názov
:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená na rokovanie:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Telefón:
Fax:
E-mail:
(ďalej len ,,Objednávateľ“)

Trnavský samosprávny kraj
Starohájska 10, 917 01 Trnava
37 836 901
2021628367
SK2021628367
Mgr. Jozef Viskupič – predseda TTSK
Mgr. Jozef Viskupič – predseda TTSK
Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
SK18 8180 0000 0070 0050 1106
SPSRSKBA

a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnená na rokovanie:

Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT:
Telefón:
Fax:
E-mail:
(ďalej len ,,Zhotoviteľ“)

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava
17 317 282
2020316298
SK2020316298
Ing. Jarmila Považanová, konateľka
Ing. Branislav Lukáč, konateľ
Viera Nádaská, konateľka
Ing. Martin Martinák, riaditeľ oblasti ZÁPAD Bratislava
na základe plnej moci
Ing. František Mikóczi, ekonóm oblasti ZÁPAD Bratislava
na základe plnej moci
Bc. Marián Magula, vedúci PJ na základe plnej moci
UniCredit Bank Slovakia, a.s. Šancová 1/A, 813 33 Bratislava
SK54 1111 0000 0014 2311 0003
UNCRSKBX
+421 (0) 910 709 736
marian.magula@strabag.com

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)
Preambula
A. Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.6.2019 Zmluvu o dielo č. 2019/FC/01/001 podľa ust. § 536

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v zmysle § 3 ods. 3
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva o dielo“), predmetom ktorej je zhotovenie diela
v rozsahu Prílohy č. 1 tejto Zmluvy dielo. Túto Zmluvu o dielo uzatvoril Objednávateľ ako
verejný obstarávateľ so Zhotoviteľom ako úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní
identifikovanom nasledovne: Modernizácia cestnej infraštruktúry v Prešovskom, Košickom,
Trenčianskom a Trnavskom samosprávnom kraji na 17. časť predmetu zákazky:
Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbranč – Myjava, km 6,823 – 10,321 (ďalej len
„Projekt Podbranč“).
B. S ohľadom na nadchádzajúce obdobie zimy, pokles teplôt pod bod mrazu a nemožnosť
pokračovania v technologických postupoch na Projekte Podbranč bez toho, aby došlo ku
škodám resp. k zníženiu celkovej kvality Projektu Podbranč, Zmluvné strany aj v súlade
v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov menia týmto písomným dodatkom
niektoré podmienky v Zmluve bez toho, aby tým došlo k zmene charakteru Zmluvy o dielo
alebo podstatnej zmene Zmluvy o dielo, a preto sa Zmluvné strany v súlade s článkom 6.2.1
a článkom 17 ods. 3 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo
(ďalej len „Dodatok“).
Čl. I
Predmet Dodatku
1.1

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa Zmluva o dielo mení nasledovne:
„Príloha č. 2 Zmluvy o dielo pod názvom Plán realizácie výstavby sa mení v časti
Harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza
novým Harmonogramom vecnej a časovej postupnosti prác, ktorý bude tvoriť novú prílohu č. 2
Zmluvy o dielo s názvom Plán realizácie výstavby.“

1.2

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa do Zmluvy o dielo dopĺňa bod 6.2.3
v nasledovnom znení:
„Ak nastane situácia, že dôjde k vzniku inej prekážky podľa bodu 6.2.1, ktorá lehotu na
ukončenie diela podľa bodu 6.1.2 a postupové lehoty podľa bodu 6.1.3 predlžuje o dobu
trvania týchto iných prekážok, trvanie týchto iných prekážok sa nezapočítava do maximálnej 6
mesačnej lehoty na dokončenie výstavby podľa Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo “

1.3

Zmluvné strany sa dohodli, že týmto Dodatkom sa do Zmluvy o dielo dopĺňa bod 6.2.4
v nasledovnom znení:
„Pre prípad, že dôjde k predĺženiu technologickej prestávky uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy
o dielo pod názvom Plán realizácie výstavby - časť Harmonogram vecnej a časovej
postupnosti prác o dobu maximálne 30 dní nie sú zmluvné strany povinné pristúpiť
k opätovnej modifikácii Zmluvy o dielo, resp. jej Prílohy č. 2 pod názvom Plán realizácie
výstavby - časť Harmonogram vecnej a časovej postupnosti prác. Lehota počas, ktorej sa
predĺžila technologická prestávka podľa prvej vety tohto bodu Dodatku sa nezapočítava do
maximálnej 6 mesačnej lehoty na dokončenie výstavby podľa Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo.“
Čl. II
Záverečné ustanovenia

2.1

Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo a je vypracovaný v šiestich
rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží Objednávateľ a dva Zhotoviteľ.

2.2

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

2.3

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo neupravené týmto Dodatkom zostávajú v platnosti bez
zmeny.

Objednávateľ:

V Trnave dňa 24.1.2020

v. r.
............................................
Mgr. Jozef Viskupič
Predseda TTSK

Zhotoviteľ:

V Bratislave dňa 03.02.2020

v. r.
.............................................
Ing. Martin Martinák
Riaditeľ oblasti ZÁPAD
na základe Plnej moci

v. r.
............................................
Ing. František Mikóczi
Ekonóm oblasti ZÁPAD
na základe Plnej moci

