č. j.785/2022/OVaR

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. j. 2089/2021/OVaR zo dňa 12.11.2021 v znení dodatku č.1
(ďalej len „dodatok“)
Objednávateľ:
sídlo:
štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „ objednávateľ“)

MESTO NITRA
Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra
Marek Hattas, primátor
00 308 307
2021102853
SK2021102853
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK04 0900 0000 0050 2800 1139

a
Zhotoviteľ:
sídlo:
štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Woltus 11, s.r.o.
Novozámocká 183A, 949 05 Nitra – Dolné Krškany
František Jiránek, konateľ
36 547 247
2020153982
SK2020153982
Tatra banka, a.s.
SK69 1100 0000 0029 2484 2493

Preambula
1.

2.

3.

Na základe Zmluvy o dielo, č. j. 2089/2021/OVaR, uzatvorenej dňa 12.11.2021 v znení
dodatku č. 1 (ďalej len „Zmluva“) zhotoviteľ pre objednávateľa realizuje stavebné dielo:
Chodník Hydinárska 2. etapa.
V priebehu plnenia Zmluvy - výkonu stavebných prác na diele po uzatvorení nastali
okolnosti, ktoré objednávateľ v čase uzatvorenia zmluvy nemohol predvídať a ktoré
spôsobili predĺženie výstavby a ukončenia prác a vyvolali nutnosť zmeny technického
riešenia stavby oproti PD a potrebu výkonu naviac prác.
Príčinou týchto skutočností bola tá okolnosť, že pri osádzaní cestných obrubníkov došlo
k značnému poškodeniu asfaltového povrchu odlupovaním pôvodnej miestnej cestnej
komunikácie, ktorá bola vo veľmi opotrebovanom stave a v dôsledku dlhoročného
podmáčania počas dažďov, nakoľko v týchto miestach nebol vybudovaný odvodňovací
dažďový kanalizačný systém. Ten sa vybudoval až počas 2. etapy prác.
S vyššie uvedenou skutočnosťou poškodenia cestnej MK projekt neuvažoval.
Tieto okolnosti objektívne vyvolali potrebu naviac prác a navýšenia celkovej ceny diela
nasledovne:
Hodnota a rozsah potrebných naviac prác:
Cena potrebných prác bez DPH
2.909,00 EUR
DPH
581,80 EUR
Cena potrebných prác vrátane DPH
3.490,80 EUR

4.

5.

Bližšia špecifikácia potrebných naviac prác je uvedená v prílohe tohto dodatku –
Rozpočet naviac prác. Celková cena diela sa týmto dodatkom navýši o 2.909,00 EUR bez
DPH, t. j. 3.490,80 EUR vrátane DPH.
Zhotoviteľ diela zároveň pre nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác v celkovom
rozsahu 12 dní, ktoré sú riadne zaznamenané v stavebnom denníku, v súlade s čl. IV ods.
5 zmluvy požiadal objednávateľa o predĺženie výstavby a ukončenia prác v rozsahu 12
dní, ktoré zodpovedajú počtu dní, počas ktorých nepriazeň počasia vylučovala výkon
prác.
V súlade s § 18 ods. 1 písm. c) a § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tak
zmluvné strany pristupujú z dôvodu nutnosti predĺženia termínu realizácie diela a výkonu
naviac prác k zmene Zmluvy spočívajúcej v zmene termínu realizácie diela, ceny diela
a zadefinovaní rozsahu naviac prác, na základe čoho sa v súlade s čl. IV ods. 5 Zmluvy a
s čl. XV ods. 1 Zmluvy uzatvára tento dodatok, ktorým sa Zmluva mení a dopĺňa
nasledovne:
Čl. I
Predmet dodatku

1.

V článku IV ods. 1 Zmluvy sa znenie poslednej vety: „Ukončenie prác vrátane
vypratania staveniska: najviac do 124 dní od začatia prác“ mení a znie nasledovne:
„Ukončenie prác vrátane vypratania staveniska: najviac do 15.04.2022.“

2.

V nadväznosti na ods. 3 preambuly tohto dodatku sa v článku V ods. 1 Zmluvy text:
„Celková cena Diela bez DPH:
73.527,94 €
DPH:
14.705,59 €
Celková cena Diela vrátane DPH: 88.233,53 €
(slovom: osemdesiatosemtisícdvestotridsaťtri eur 53 centov)

nahrádza nasledovným znením:
Celková cena Diela bez DPH:
76.436,94 €
DPH:
15.287,39 €
Celková cena Diela vrátane DPH: 91.724,33 €
(slovom: deväťdesiatjedentisícsedemstodvadsaťštyri eur a 33 centov)

3.

V článku XV ods. 6 Zmluvy sa ako Príloha č. 5 dopĺňa Rozpočet naviac prác, ktorý je
prílohou tohto dodatku.
Čl. II
Záverečné ustanovenia

1.
2.

Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti nezmenené.
Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka).

3.

4.
5.
6.

Tento dodatok v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v platnom znení:
a) Mesto Nitra zverejní na zákonom určenej webovej lokalite, alebo
b) ak dodatok nie je zverejnený podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jeho
uzatvorenia môže účastník dodatku podať návrh na jeho zverejnenie v Obchodnom
vestníku;
O nadobudnutí účinnosti tohto dodatku svedčí písomné potvrdenie o zverejnení dodatku.
Mesto Nitra vydá účastníkovi dodatku na požiadanie potvrdenie o zverejnení dodatku.
Dodatok je vyhotovený v 4-och rovnopisoch, z ktorých 3 obdrží objednávateľ a 1
zhotoviteľ.
Účastníci zmluvy si tento dodatok prečítali a na znak toho, že obsahuje ich skutočnú,
vážnu a slobodnú vôľu ho vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Nitre dňa 25.3.2022

V Nitre dňa 25.3.2022

________________
Marek Hattas
primátor mesta Nitra

________________
František Jiránek
konateľ

