•
illuvy Objednávatera: 2020-0235-11795 30/02
číslo Zmluvy Zhotoviteľa: ZML/014/2149/20

Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo
uzavretej podra § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
neskoršfch predpisov (ďalej len "Obchodný zákonnfk")
(ďalej len .. Dodatok č. 2")

l.
1.1. Objednávater:
Sídlo:
Zaprsaný:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
čfs!o účtu:

l BAN:
SWIFT:
Menom spoiočnosti koná:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zm~uvných:
vo veciach technických:

v znení

ZMLUVNÉ STRANY
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava r.
oddiel: Sa, vložka č. 290618
35 829 141
2020261342
SK2020261342
Tatra banka, a.s. Bratislava
2620191900/1100
SK30 1100 0000 0026 2019 1900

TATRSKBX

!ng. Peter Dovhun, predseda p redstavenstva
~arián Širanec, MSA, podpredseda predstavenstva
Ing. Peter Náhly, výkonný riad iteľ sekcie investícií ESt
Peter Stúpala, vedúci odboru rekonštrukcii
Ing. Branislav Balko, výkonný riadite1 sekcie prev. správy S

(ďalej len "Objednávater")

1.2. Zhotoviter:

Alter Energo, a.s.

Sídlo:
Zapísaný:

lČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:

Hlavná 561
951 78 Kolíňany
v OR Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sa, vložka č. 10404/N
44974 701
2022898207
SK 2022898207
Tatra banka, a.s.
2922828540/11
SK 55 11 OO 0000 0029 2282 8540

oo

čislo účtu :

l BAN:
SWIFT:
Menom spoločnosti koná:

TATRSKBX

Ing. Peter Obert, predseda predstavenstva
Jozef Szombath, člen predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:
vo veciach zmluvných:
(ďalej

Jozef Szombath, riaditeľ Úseku výroby
Ing. Peter Obert, predseda predstavenstva
Jozef Szombath, člen predstavenstva

len "Zhotoviter"}

(ďalej spoločrJe

ako .Zmluvné strany" alebo jednotlivo ako .Zmluvná strana•)
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•
ll.
2.1

Preambula

Dňa 14.10.2020 bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo evidenčné
č. Objednávatera 2020-0235-1179530, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 15.04 .2021 (ďalej

len .,Zmluva"), ktorej predmetom je zhotovenie diela "Kompenzácia jalového výkonu
v elektrickej stanici liptovská Mara" - realizácia stavby.

2.2

Zmluvné strany sa v zmysle článku IX. a v súlade s bodom 17.3 Zmluvy dohodli
na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 z dôvodu zmenového konania (dalej len ZK) na
realizáciu preložky kolidujúceho vodovodu, na ktoré bol podpísaný predbežný súhlas zo
dňa 10.08.2021 (Predbežný súhlas so ZK tvorí Prílohu č. 3 tohto Dodatku č. 2)
a z dôvodu meškania dodávky monitoringu OLM3 spôsobeného globálnym nedostatkom
výrobných komponentov v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 (Oznámenie
výrobcu o meškaní dodávky OLM3 tvorí Prflohu č. 2 tohto Dodatku č. 2).

2.3

Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom zneni Dodatku č. 2, ktorým sa menia
a doplňajú niektoré ustanovenia v nasledujúcich článkoch Zmluvy:

111. PREDMET ZMLUVY
IV. ČAS A MIESTO PLNENIA
V. CENA
Vl. PLATOBNÉ PODMIENKY
XVII. ZÁVEREČN~ USTANOVENIA

2.4

Týmto Dodatkom č. 2 sa meni cena za vykonanie Diela v zmysle bodu 5.2 Zmluvy
a mení sa termln celkového ukončenia Diela.

111.
3.1

3.3

2

a v zmysle schválených Predbežných súhlasov so ZK.

Týmto Dodatkom č. 2 sa v článku IV. Zmluvy ruší pôvodné znenie bodov 4.1 a 4.2.3
v celom rozsahu a nahrádza sa novým znen rm nasledovne:
4.1

Zhotoviter sa zaväzuje zhotoviť Dielo v samostatných etapách, ktoré budú tvoriť
samostatné časti Diela, s celkovým ukončením Diela do 30.11.2022.

4.2.3

realizácie Diela: jednotlivé časti Diela v zmysle fakturačných etáp
a ich termlnov plnenia, uvedených v bodoch 6.2.1 až 6.2.6.1 Zmluvy, s termínom
celkového ukončenia Diela do 30.11.2022 v zmysle bodu 4.1 tejto Zmluvy.
Ukončenie

Týmto Dodatkom č. 2 sa v článku V. Zmluvy ruši pôvodné znenie bodu 5.2 v celom
rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:
5.2

3.4

č.

Týmto Dodatkom č. 2 sa ruší v článku ll l. Zmluvy pôvodné znenie bodu 3.3.1 v celom
rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:
3.3.1

3.2

Predmet Dodatku

Cena za vykonanie Diela podfa Zmluvy je: 3 558 893,28 EUR bez DPH
Slovom trimiliónypäťstopäfdealafosemtisicosemstodeväťdesiattri a 28/100
EURbezDPH.

Týmto Dodatkom č. 2 sa v článku Vl. Zmluvy ruši pôvodné znenie bodov 6.2.5 až 6.2.6
v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:
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•
6.2.5

Čiastkové plnenie (faktúra č. 5)
Realizácia prevádz.k ového súboru PS 30.3 časf elektrických ochrán T402 bez
R33kV v celom rozsahu, individuálne, predkomplexné, komplexné odskúšanie
a uvedenie do prevádzky,
Termfn: upravený v zmysle bodu 6.2.5 Zmluvy aktualizáciou časového
a finančného harmonogramu zo dňa 16.08.2021 (Príloha č. 1 tohto Dodatku
č. 2).
Hodnota:

6.2.5.1.

240 971,62 EUR

Čiastkové plnenie (faktúra č. 5.1)
Realizácia prevádzkového súboru PS 10.1, PS 12, PS 30.3 pre T401 s R33kV,
PS 30.6, PS 30.7, PS 50 a PS 61 v celom rozsahu bez časti dodávok pre PS
30.7 Moni1orovacf systém technológie, individuálne, pred komplexné,
komplexné odskúšanie a uvedenie do prevádzky,
Termin: do 03.12.2021
Hodnota: 2 317 816,00 EUR

6.2.5.1.1 Čiastkové plnenie (faktúra č. 5.1.1)
Realizácia prevádzkového súboru PS 30.7 - doplnenie časti dodávok pre PS
30.7 Monitorovací systém technológie, individuálne, predkomplexné,
komplexné odskúšanie a uvedenie do prevádzky,
Termín: do 30.11.2022
Hodnota:
6.2.5.2

23 245,37 EUR

Čiastkové plnenie (faktúra č. 5.2)
Realizácia prevádzkového súboru PS 30.3 pre T402 časť R33kV v celom
rozsahu, individuálne, predkomplexné, komplexné odskúšanie a uvedenie do
prevádzky,
Termin: do 17.12.2021
Hodnota:

6.2.5.3

6 593,90 EUR

Čiastkové plnenie (faktúra č. 5.3)
Realizácia ZK, ev. č. informácie 5320/2021/18.4, zo dňa 10.08.2021 , prelo.žka
jestvujúceho vodovodu zasahujúceho do základov POK odpojovačov v
R33kV, vrátane vykonania tlakovej skúšky a uvedenia vodovodu do
prevádzky.
Termin: do 17. 12.2021
Hodnota:

6.2.6.

5 885,67 EUR

Čiastkové plnenie (faktúra č. 6.)
Dodanie Dokumentácie skutočného vyhotovenia (ďalej len "DSV") bez časti
PS 30.7 Monitorovací systém technológie odsúhlasenej Objednávaterom,
vrátane zabezpečenia vydania právoplatných kolaudačných rozhodnutí
a zápisu do katastra.
Termfn: do 28.02.2022
Hodnota:

6.2.6.1

37 552,55 EUR

Čiastkové plnenie (faktúra č. 6.1)
Dodanie Dokumentácie skutočného vyhotovenia (ďalej len ~DSV") - časť PS
30.7 Monitorovaci systém technológie odsúhlasenej Objednávateľom.
Termin: do 30.11 .2022
Hodnota:
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1 632,56 EUR
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3.5

Týmto Dodatkom č. 2 sa do článku XVII., bodu 17.4 dopfňa nová príloha Zmluvy
nasledovne:
č. 21 - Predbežný súhlas so ZK zo dňa 10.08.2021

IV.

Záverečné

ustanovenia

4 .1

Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma
Zmluvnými stranami.

4.2

Ostatné ustanoveni a Zmluvy týmto Dodatkom č. 2 neupravené zostávajú v platnosti
nezmenen é.
Tento Doda!ok č. 2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoc h, z ktorých každá zo Zmluvných
strán dostane po dve vyhotovenia.
Tento Dodatok č. 2 tvori neoddeliteľnú súčast' Zmluvy.

4.3
4.4
4.5

4.6

4.7

Neoddaliternou súčasťou tohto Dodatku č. 2 sú:
Prrloha č. 1 -Aktualizá cia časového a finančného harmonogr amu zo dňa 16.08.2021
Príloha č. 2 - Oznámenie výrobcu o meškaní dodávky OLM3
Príloha č. 3- Priloha č. 21 Zmluvy - Predbežný súhlas so ZK zo dňa 10.08.2021
Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a
faktúry vyplýva z§ Sa a 5b zákona č. 211/2000 Z . z. o slobodnom prlstupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení
neskorších predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočnostr , ochrana
osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodnéh o tajomstva, ako aj ďalšie obmedzen ia
prfstupu k informáciám , ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo. vylučujú. Tým nie j e
dotknuté ustanovenie bodu 4.1 tohto Dodatku č. 2.
Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 k Zmluve nebor uzavretý v tiesni ani za
nápadne nevýhodný ch podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a nie je urobený v om~1e, svojfm obsahom alebo
účelom 11eodporuje alebo neobchádz a zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že !ch
z mluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená , sú spôsobilé na uzatváranie
tohto Dodatku č. 2 a jeho plnenie je možné, sú oboznámen é s jeho obsahom a bez
výhrad s nfm súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku č. 2 pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave,

dňa

...·........,,......,..-...,.;-.. ..

O bjed návateľ:

Ing. Peter Dovhun
predseda predstavenstva

.............M·~·ri·á~~'*~!t
podpreds "'f predsi stva

V Kollňanoch , dňa
Zhotoviter:

Ing. Peter Obert
predseda predstavenstva

~~o

o

oo•~~ ~ OO """;.L:;
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O O

o

..

00 0

O .....

JozefSzom~
člen predstavenstva
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