číslo

zmluvy objednávate ľa :
čísl o zmluvy zhotovitel'a:

2021-0018-1175520

DODATOK

č.1

K ZMLUV E O DIELO

uzavretý podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v zneni neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník")
(ďalej len "Dodatok č.1 ")

l. ZMLUVNÉ STRANY
1.1

Objednávateľ:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
Zapísaný:
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1.,
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B
IČO:
35 829 141
DIČ:
2020261342
IČDPH
SK2020261342
Bankové spojenie:
TATRA BANKA, a.s. Bratislava
číslo účtu :
2620191900/1100
l BAN:
SK3011000000002620191900
SWIFT:
TATRSKBX
Menom spoločnosti koná:
Ing. Peter Dovhun
predseda predstavenstva
Marián Širanec, MBA
podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných:
Ing. Marián Sabol - výkonný riaditeľ sekcie investícií
prenosu a súvisiacich činností
technických :
Ing. Ladislav Palkovič- vedúci odboru investícií vedení
Ing. Ján Glatz, CSc. - špecialista investičnej výstavby
(ďa lej len "objednávate!'" alebo "SEPS")
1.1 Zhotoviteľ:

Zapísaný:
IČO :

DIČ :
IČDPH :

Bankové spojenie:
číslo účtu :

l BAN:
SWIFT:
Menom spoločnosti koná:
Osoby oprávnené
zmluvných:
technických:

(ďalej

len

č.1

vo veciach
Lenka Okresová -vedúca úseku prípravy stavieb
Ing. Eduard Nemec- výkonný riaditel'

"zhotoviteľ')

(ďalej spoločne

Dodatok

rokovať

SITEL s.r.o.
Zemplínska 60
040 01 Košice
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice l.
oddiel : Sro, vložka č. 2773N
31 668 305
2020494619
SK2020494619
VÚB a.s. Košice - mesto
8860 1512/0200
SK 6902000000000088601512
SUBASKBX
Ing. Eduard Nemec- na základe plnej moci

ako "Zmluvné strany" alebo jednotlivo ako "Zmluvná strana")

k ZoO Realizácia stavby: Optické prepojenie AB Bratislava - ESt Podunajské Biskupice
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ll. PREAMBUL A
2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.08.2021 Zmluvu o dielo č.2021-0018-1175520 na
vykonanie diela - Realizácia stavby ,.Optické prepojenie AB Bratislava - ESt Podunajské
Biskupice". (ďalej len ako ,.Zmluva").
2.2 Zmluva bola uzatvorená s úspešným uchádzačom na základe výberového konania
realizovaného interným obstarávaním, ktorého predmetom bolo obstaranie zákazky
obstarávateľa s názvom: Realizácia stavby: Optické prepojenie AB Bratislava - ESt
Podunajské Biskupice (ďalej len "dielo").
2.3 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 18.3 Zmluvy dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k
Zmluve z dôvodu predfženia termínov realizácie diela vzhľadom k nemožnosti realizácie
prác v nadväznosti na stavebnú uzáveru a z dôvodu odpočtu nerealizovaných prác
a dodávok.

111. PREDMET DODATKU
3.1 Týmto Dodatkom

č.1

č.1

sa upravuje znenie Zmluvy nasledovne:

V článku IV. ČAS A MIESTO PLNENIA sa mení znenie bodov 4.2.3 a 4.2.4
nasledovne:
4.2.3
4.2.4

Uvedenie úložného optického kábla (ÚOK) do prevádzky:
do 10 mesiacov od
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy
Ukončenie celého diela: do 14 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy

V článku V. CENA sa mení znenie bodu 5.2 nasledovne:
5.2 Cena za zhotovenie diela celkom je:
518 521,80 EUR bez DPH
(cena slovom: päťstoosemnásťtisícpäťstodvadsaťjeden EUR a osemdesiat eurocentov
bez DPH).

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVE NIA
4.1 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma Zmluvnými stranami.
4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú nezmenené v platnosti.
4.3 Dodatok č.1 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán
dostane po dve vyhotovenia.
4.4 Neoddelitel'nou súčasťou tohto Dodatku č. 1 sú:
4.4.1 Príloha č. 1
Výkaz výmer- odpočty
4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 1 a daňové doklady súvisiace s Dodatkom č.1
budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a
faktúry vyplýva z§ 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších
predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobnosti a
osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie obmedzenia prlstupu k
informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú. Tým nie je dotknuté
ustanovenie bodu 4.1 tohto Dodatku č. 1.
4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni , ani za nápadne
nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne,
určite a zrozumitel'ne a ktorý nie je urobený v omyle a svojim obsahom alebo účelom
neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na
uzatvorenie tohto Dodatku č.1 a jeho plnenie je možné, sú oboznámené jeho obsahom a
bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku č. 1 pripájajú svoje podpisy.
4. 7 Zhotovíte!' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom spoločnosti
SEPS s názvom .. Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská elektrizačná
prenosová sústava, a.s." zverejnenom na webovej stránke spoločnosti SEPS
Dodatok

č.1
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www.sepsas.sk, ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní
osobných údajov fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle Nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Bratislave
Za

dňa

.....

objednávateľa:

Ing. Peter Dovhun
predseda predstavenstva

v .!«?!I.C./1.9.!.....

dňa

.....................

Za zhoto'{iteľ~

,.

........ ............

·· ······················
c

'~]
.

Ing. Eduard Ne
výkonný riadit
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