DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 7.11.2016
Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:

Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
17 336 236
2020890432
SK2020890432
Ing. Silvia Némethová, riaditeľka

(ďalej len ako „objednávateľ”)
a
Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán:
Zapísaná:

EXPO LINE, s.r.o.
Moyzesova 5, 811 05 Bratislava
31 342 167
2020299501
SK2020299501
Ing. arch. Karol Kállay – konateľ spoločnosti
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl. č. 4335/B

(ďalej len ako „zhotoviteľ”)
(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“)
sa dohodli na znení tohto Dodatku č. 1
k zmluve o dielo uzavretej medzi nimi dňa 7.11.2016
(ďalej len ako „dodatok“).
Čl. I
Predmet dodatku
1. Zmluvné strany sa dohodli, že do čl. II Zmluvy o dielo zo dňa 7.11.2016 (ďalej len ako
„zmluva“) sa dopĺňa nový ods. 2.2 v nasledovnom znení:
„2.2. Predmetom tejto zmluvy je taktiež záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa
projektovú dokumentáciu pre stavbu „Rekonštrukcia sociálnych zariadení, Poliklinika Karlova
Ves,“ v časti interiéru objednávateľa, obsahujúcu riešenia úpravy stien, stropov, osvetlenia,
výmeny ZTI zariaďovacích predmetov a výmeny stúpacích potrubí pre všetky sociálne
zariadenia prístupné verejnosti.“
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2. Pôvodný ods. 2.2 v čl. II zmluvy (v zmysle tohto dodatku bod 2.3.) sa nahrádza nasledovným
znením:
„2.3. Predmet zmluvy bude členený na jednotlivé výkonové fázy, v rozsahu podľa ods. 2.4 až
2.12, ktoré sa budú realizovať podľa pokynov objednávateľa, ako je uvedené v prílohe č. 2
tejto zmluvy.“
3. Zmluvné strany sa dohodli, že do čl. II sa vkladá nový ods. 2.8 (pred pôvodný ods. 2.7 zmluvy)
s nasledovným znením:
„2.8. Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia sociálnych zariadení,
Poliklinika Karlova Ves“
2.8.1 Podklady
- projekt pre ohlásenie stavby, príp. stavebné povolenie
- pokyny objednávateľa pred začatím prác
2.8.2. Rozsah dokumentácie a výkonov
- výkresy stavby a interiéru v rozsahu požadovanom pre realizačnú PD podľa UNIKA 2017 pre
všetky riešené verejné sociálne zariadenia,
- časť Architektúra (t.j. stavebno – technické riešenie), Interiér, Statika, Elektroinštalácia
(silnoprúd) Zdravotechnika, VZT
- výkaz výmer a projektantský rozpočet pre všetky profesie
2.8.3. Prerokovanie a schválenie
- s objednávateľom počas a v závere prác.
4. Vzhľadom na ods. 1 až 3 tohto článku dodatku, sa zmluvné strany dohodli, že doterajšie ods. 2.2
až 2.10 čl. II zmluvy sa číslujú ako ods. 2.3 až 2.12, taktiež pôvodné body 2.7 až 2.10 v čl. II
zmluvy sa číslujú ako body 2.8 až 2.12.
5. Zmluvné strany sa taktiež dohodli, že do čl. III zmluvy sa dopĺňa nový ods. 3.6 s nasledovným
znením:
„3.6. Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia sociálnych zariadení,
Poliklinika Karlova Ves“
- začiatok prác do 15 dní od pokynu objednávateľa
- ukončenie prác do 60 dní od začatia prác“
6. Zmluvné strany sa dohodli na novom nasledovnom znení ods. 3.15 (pôvodne 3.14) v čl. III
zmluvy:
„3.15. Pokyn objednávateľa na začatie jednotlivých fáz predmetu zmluvy podľa bodov 3.2 až
3.10 musí byť písomný a zhotoviteľovi doručený (postačuje i elektronicky e-mailom). Pokyn
obsahuje určenie fázy predmetu zmluvy, ktorú má začať zhotoviteľ vykonávať a termín
začatia prác, ktorý nemôže byť kratší ako 15 pracovných dni od doručenia pokynu
zhotoviteľa.“
7. Vzhľadom na ods. 5 tohto článku dodatku sa zmluvné strany dohodli, že doterajšie ods. 3.6 –
3.14 v čl. III zmluvy sa číslujú ako ods. 3.7 – 3.15.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že znenie bod 5.2 v čl. V zmluvy sa vypúšťa a nahrádza sa novým
nasledovným znením:
„5.2. Celková cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy je:
Cena bez DPH 205.240,- EUR
DPH 20 % 41.048 EUR
Cena spolu s DPH 246.288,- EUR
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v členení podľa ods. 5.3. až 5.12., v zmysle výkonových fáz podľa čl. II.
5.3. Skutkové zameranie stavby
Cena bez DPH 8.100,- EUR
DPH 20 % 1.620,- EUR
Cena spolu s DPH 9.720,- EUR
5.4. Štúdia
Cena bez DPH 23.500,- EUR
DPH 20 % 4.700,- EUR
Cena spolu s DPH 28.200,- EUR
5.5. Projektová dokumentácia pre ohlásenie stavby
Cena bez DPH 36.100,- EUR
DPH 20 % 7.220,- EUR
Cena spolu s DPH 43.320,- EUR
5.6. Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby, Dokumentácia stavebného zámeru
Cena bez DPH 73.500,- EUR
DPH 20 % 14.700,- EUR
Cena spolu s DPH 88.200,- EUR
5.7. Projektová dokumentácia pre stavbu „Rekonštrukcia sociálnych zariadení, Poliklinika
Karlova Ves“
Cena bez DPH 7.740,- EUR
DPH 20 % 1.548,- EUR
Cena spolu s DPH 9.288,- EUR
5.8. Vypracovanie podkladov pre výber zhotoviteľa stavby
Cena bez DPH 33.100,- EUR
DPH 20 % 6.620,- EUR
Cena spolu s DPH 39.720,- EUR
5.9. Autorský dozor
Cena bez DPH 9.800,- EUR
DPH 20 % 1.960,- EUR
Cena spolu s DPH 11.760,- EUR
5.10. Projekt skutočného vyhotovenia
Cena bez DPH 8.300,- EUR
DPH 20 % 1.660,- EUR
Cena spolu s DPH 9.960,- EUR
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5.11. Technicko-ekonomické vyhodnotenie stavby /TEH/
Cena bez DPH 5.100,- EUR
DPH 20 % 1.020,- EUR
Cena spolu s DPH 6.120,- EUR“
9. S ohľadom na ods. 1 – 8 tohto článku dodatku sa zmluvné strany dohodli na zmene znenia ods.
6.1, 6.3, 6.5, 6.6 a 6.7 čl. VI zmluvy nasledovne:
6.1. Zhotoviteľ po ukončení výkonovej fázy určenej objednávateľom, po kontrole, akceptovaní
a prevzatí vystaví faktúru .
6.3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu podľa ods. 5.3 až 5.11 na základe faktúry
zhotoviteľa a na základe protokolou z odovzdania a prevzatia príslušnej časti predmetu
zmluvy.
6.5. Fakturácia výkonov autorských dozorov podľa ods. 5.9, bude realizovaná v pravidelných
mesačných platbách, vždy do piateho dňa v nasledujúcom mesiaci.
6.6. Výška platby za autorských dozorov bude dohodnutá pred začatím stavebnej realizácie
a môže byť dohodnutá ako pravidelná mesačná platba, ktorej výška bude určená ako podiel
ceny podľa ods. 5.9 a počtu kalendárnych mesiacov určených na dobu výstavby
objednávateľom pred začatím stavebnej realizácie alebo ako podiel ceny podľa ods. 5.8
a maximálneho počtu dní podľa predpokladaných dní, v ktorých sa bude výkon AD na stavbe
realizovať.
6.7. Fakturácia výkonov za projekt skutočného vyhotovenia podľa ods. 5.10 bude realizovaná
po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, v prípade že bude potrebné.“
10. V čl. VII sa zmluvné strany dohodli na zmene znenia ods. 7.17 zmluvy nasledovne:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje do 5 pracovných dní odo dňa podpisu preberacieho protokolu dodať
objednávateľovi zvyšné vyhotovenia dokumentácie v rozsahu podľa čl. 5.13 zmluvy.“
11. Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia ods. 9.7, 9.15 a 9.16 v čl. IX zmluvy nasledovne:
„9.7. Záručná doba výkonových fáz, uvedených v čl. II ods. 2.6, 2.7, 2.8 a 2.11 tejto zmluvy je
päť rokov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania príslušnej výkonovej fázy
objednávateľovi.
12. Zároveň sa zmluvné strany dohodli na zmene znenia Prílohy č. 1 zmluvy v znení tvoriacom
prílohu č. 1 tohto dodatku.
13. Ostatné časti Zmluvy o dielo zo dňa 7.11.2016 neupravené týmto dodatkom zostávajú bezo
zmeny.
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Čl. II
Záverečné ustanovenia dodatku
1.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

2.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a ten
predstavuje ich slobodnú a vážnu vôľu, zbavenú akéhokoľvek omylu, na znak čoho ho zmluvné
strany vlastnoručne podpísali.

3.

Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva
rovnopisy.

V Bratislave, dňa .....................
Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

_____________________________
Ing. Silvia Némethová
riaditeľka
Poliklinika Karlova Ves

______________________________
Ing. arch. Karol Kállay
konateľ spoločnosti
EXPO – LINE, s.r.o.
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