Číslo Zmluvy Objednávatel'a: 2015-0358-1180530/01
Člslo Zmluvy Zhotovitera: 1211515/00/00

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo
uzavretej podl'a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znenf neskorších
predpisov {ďalej len .Obchodný zákonník")
(ďalej len "Dodatok č. 1")

l. ZMLUVNÉ STRANY

1.1

Objednávateľ:

Sldlo:
Zapísaný :

IČO:
DIČ:
!ČDPH
Bankové spojenie:
číslo účtu :

l BAN:
BIG (SWIFT}:
Menom spoločnosti koná:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:

vo veciach zmluvných:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l.,
oddiel: Sa , vložka č. 2906/B
35 829 141
2020261342
51<2020261342
TATRA BANKA, a.s., Bratislava
2620191900/11
SK 3011000000002620191900,
TATRSKBX
Ing. Peter Dovhun , predseda predstavenstva
Mgr. Martin Riegel, člen predstavenstva

oo

!ng. Dušan Zelenák, výkonný riaditeľ sekcie techniky
Ing. Tomáš Pavlf~. MBA- výkonný riaditef sekcie prevádzkovej
správy Západ
Ing. Peter Náhly, výkonný riaditer sekcie investícií ESt

(ďalej len "Objednávateľ")

1.2 Zhotov.lter:
Sídlo:
Zapísaný:
IČO:

DIČ:
IČDPH :
Bankové spojenie:
čislo účtu:

!BAN:
BIG (SWIFT):
Menom spoločnosti koná:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
(ďalej

VUJE, a.s.
Okružná 5
Trnava 918 64
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sa, vložka č. 164fT
31 450 474
2020392539
SK2020392539
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
6622505027/1111
SK511111000000 6622505027
UNtRSKBX
Predstavenstvo
Ing. Alexander Kšiňan, podpredseda predstavenstva a riaditel'
divízie
Ing. Michal Dekýš, vedúci oddelenia

len .Zhotoviteľ")

(ďalej spoločne ako ,,Zmluvné strany" alebo jednotlivo aj ako "Zmluvná strana")
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ll. PRE AMB ULA
2.1

2.2

Dňa 07.09 .2015 bola medzi Zmluvnými
stranami
č. Objednávatera: 2015-0358- 1180530 (ďalej

uzatvorená Zmluva o dielo evidenčné
len .Zml uva"), ktorej predmetom je zhotovenie
diela Inžin iersk a a proje ktová činnosť pre stavb
u: "8. stavb a - Rozvodňa 400 kV
Križo vany • rozši renle " (ďalej len .Diel o").
Zmluvné strany sa v zmysle článku XV. Zmluvy,
v súlade s bodom 15.3, dohodli na
uzatvorení tohto Dodatku č. 1, z dôvodu nadväznosti
na termln celkového ukončenia stavby
v zmysle ZoO Realizácia stavby
stavba - Rozvodňa 400kV Križo vany - rozšfrenie"
č.
2019-0087-1180530, ktorý je do 30.11.2021 a dopln
enia Zmluvy o možnosť vystavenia
faktúry v elektronickej forme.
Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom znenf Doda
tku č. 1, ktorým sa menia a doplňajú
niektoré ustanovenia v nasledovných článkoch Zmlu
vy:
IV. ČAS A MIESTO PLNENIA,
Vl. PLATOBNÉ PODMIENKY.

.a.

2.3

2.4

Týmto Dodatkom č. 1 sa mení term ín celkového ukonč
enia Diela . Cena za vykonanie Diela
v zmysle bodu 5.2 Zmluvy sa neme nr.

111. PREDMET DODATKU č. 1
3.1

3.2

Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku IV. ruší pôvodné znen
ie bodov 4.1.4 a 4.1.6 Zmluvy
v celom rozsahu a nahrádza sa novým znenrm nasle
dovne:
4.1.4 Výkon odborného autorského dohľadu proje
ktanta, aktualizácia plánu bezpečnosti
a ochrana zdravia pri práci , účasť na uvádzaní stavb
y alebo jej časti do prevádzky, ako
aj účasť na skúšobnej prevádzke stavby alebo jej
časti v zmysle bodov č. 8, 14 a 15
Prílohy č . 1 tejto Zmluvy v termlne do 30.11 .2021 .
4.1.6 Ukončenie celého Diela v termíne do 30.11 .2021
.
Týmto Dodatkom č. 1 sa do článku Vl. Zmluvy, bodu
6.4, doplňajú nové podbody 6.4.1,
6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5 , 6.4.6, 6.4.7 , 6.4.8 a 6.4.9 v
nasledovnom znen í:
6.4.1 Prílohami jednotlivých faktúr bude odsúhlase
ný protokol o splnení fakturačnej etapy .
6.4.2 Protokol o splnení fakturačnej etapy, vypra
cuje Zhotoviteľ a predloži ho na
odsúhlasenie Objednávateľovi. Za Objednávateľa
majú právo odsúhlasiť protokol
o splneni fakturačnej etapy osoby oprávnené rokov
ať vo veciach technických
a zmluvných .
6.4.3 V prlpade , že dôjde k zmenám týchto zame
stnancov, tíeto zmeny budú oznámené
Zhotoviteľov
i.

6.4.4

Zhotoviteľ

priloži k protokolu o splnení fakturačnej etapy
predchádzajúce odovzdanie a rozsah odovzdaných
časti Diela

všetky

doklady

6.4.5

Faktúra sa považuje za doručenú v listinnej (tlače
nej) forme , ak bola doručená
na adresu sldla ObjedRávatera a v elektronick
ej forme výlučne na adresu
efaktury@sepsas.sk. Eléktronická faktúra doručená
na inú e-mailovú adresu sa
nepovažuje za elektronickú faktúru doručenú
Objednávateľovi v zmysle tohto
Dodatku č. 1.
6.4.6 Objednávater podpisom tohto Dodatku č.
1 udefuje zhotoviteľovi súhlas v zmysle
ustan oven ia§ '71 ods. 1 písm . b) zákona o DPH, aby
vystavoval a spracúval faktúry
v elektronickej forme, za podmienky predchádzajúce
ho informovania Objednávateľa
o používaní elektronického spôsobu fakturácie v zmys
le bodu 6.4.7 tejto Zmluvy.
Dodatok č . 1 k Zmluve č. 2015-0358-1180530:

Inžinie rska a projek tová činnosť pre stavb u: w8. stavb
a-

Rozvodňa

400 kV Križovany - rozSirenie"

2z3

6.4. 7

Do 1O dní od nado budn utia účinnosti tohto Doda
tku č. 1, je Zhotoviteľ povinný
pfsom ne oznámiť Objednávateľovi, či bude pri
fakturácii podľa tohto zmlu vnéh o
vzťahu použlvať elekt ronic kú formu alebo
listinnú (tlačenú) formu faktú r. Pisom né
ozná meni e Zhotoviteľa o spôs obe faktu rácie sa
pova žuje za záväz né dňom jeho
doručenia Objednávateľovi. V prfpa de doruč
ovania faktú r v elektr onick ej forme bude
v ozná mení uved ená aj e-ma ilová adres a, z ktore
j budú faktú ry odosielané.
6.4.8 Ak si Zhotoviteľ , nesplní riadne a včas svoju
povinnosť podľa bodu 6.4.7 tejto Zmlu vy,
za závä zný spOsob faktu rácie sa pova žuje listinná
(tlačená) forma.
6.4.9 Zhotoviteľ je opráv nený p isom ne požia
dať Objednávateľa o zmen u spôso bu
faktu rácie aj v prieb ehu trvania zmlu vnéh o vzťahu.
Spôs ob fakturácie sa pova žuje za
zmen ený odo dňa písom ného potvrdenia zmen
y spôso bu faktu rácie zo stran y
Objednávat
eľa Zhotoviteľovi.

IV. ZÁVEREČNÉ USTA NOV ENIA

4.1

Tento Doda tok č. 1 nado búda platnosť a účinn
osť dňom jeho podpfsania obidv oma
Zmlu vným i stranami.

4.2

Ostat né ustan oven ia Zmlu vy týmto Doda tkom
č. 1 neup raven é zostá vajú v platn osti
nezm enen é.

4.3

Tento Doda tok č. 1 je vypra covan ý v štyro ch rovno
pisoch, z ktorý ch každá zo Zmlu vných
strán dosta ne po dve vyhotovenia.

4.4

Tento Doda tok č. 1 tvorí neod delite fnú súčasť Zmlu
vy.
Zmlu vné stran y sa dohodli, že Zmlu va a daňo
vé dokla dy súvis iace so Zmlu vou budú
zvere jnené takým spôso bom, ktorý pre povin ne zvere
jňované zmlu vy, objed návk y a faktú ry
vyplý va z§ Sa a Sb záko na č. 211/2 000 Z. z. o slobo
dnom prístupe k informáciám a o zmen e
a dopln eni niekt orých záko nov (záko n o slobo de
informácií) v znení r.eskorä!ch predp isov.
Tým nie je dotkn utá ochra na utajo vaný ch skutočnost
r, ochra na osob nosti a osob ných údajo v,
ochrana obch odné ho tajom stva, ako aj ďalšie obme
dzen ia prístu pu k informáciám, ktoré
zvere jneni e obme dzujú , alebo vylučujú. Takti ež nie
je dotkn uté ustan ovenie bodu č. 4.1 tohto
DOOatku č. 1.

4.5

4.6

Zmlu vné stran y vyhla sujú, že Doda tok č. 1 k Zmlu
ve nebol uzavretý v tiesni ani za nápa dne
nevýh odný ch podmienok a preds tavuj e preja v ich
vôle, ktorý je urobe ný slobo dne, vážne,
určíte a zrozumiteľne a nie
urobe ný v omyl e, svojim obsa hom alebo úče!om
neod poruj e
alebo neob chád za zákon . Oalej Zmlu vné stran y
vyhla sujú, že ich zmluvná voľnosť nie je
žiadnym spôs obom obme dzen á, sú spôs obilé
na uzatv árani e tohto Dodatku č. 1 a jeho
plnen ie je možn é, sú oboz náme né s jeho obsahom
a bez výhra d s ním súhlasia, na znak
čoho k tomu to Doda tku č. 1 pripá jajú svoje
podp isy.

ie

V Bratislave, dňa:

V Trnave,

Za objednávatera:

Za

r·

Ing. Pete r Oovh un
preds eda preds taven stva=

...-

dňa:

zhotoviteľa:

· ·· - -- -- ··- -------··· ~ ···

~ Ing. Alexa

J?odp reds

..............,.....

er Kšiňan
a predstavenstva

........_,.Aigr. Mart in Rleg; l············
člen

preds taven stva
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