
@
Bratislavský
samosprávny
kraj

štatutárny zástupca:
ICO:
DIČ:
IČ opH:

štatutárny zástupca:
ICO:
DIČ:
IČ npn:

Dodatok č. 1kZmluve o dielo
uzatvorený medzi nasledovnými zmluvnými stranami (ďalej len ,'Dodatok"):

ZMLUVNE STRANY

1. Objednávatel': Bratislavský samospľávny kraj
Zriadeĺý zákonom NR SR č' 3021200I Z. z
Sabinovská 16254l16,
820 05 Bratislava - mestská časť Ružinov,
Slovenská ľepublika
Mgr. Juraj Droba, MBA, MA - predseda
36 063 606
2021608369
sK2021608369

sídlo

(ďalej len,,Objednávatel"'),

2. Zhotovitel'z
sídlo:

a

BDR, spol. s r.o.
M. M. HodŽu 3,
974 01Banská Bystrica,
Slovenská republika
Ing. Bc. Ľudmila Svätojánska Kiňová, MBA - konateľka
00 614 ss6
202045919
sK 20204s919
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(ďalej len,,Zhotovitel)

(objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ako ,,Zmluvné strany" a osobitne každý ako
,,Zm|uvná stľana").

Clánok I
Úvodné ustanovenia

Zmluvné stľany v súlade s qýsledkom verejného obstaľávania v zmys\e zákona
č.34312015 Z. z. o veľejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoých zákonov
v znení neskoľších predpisov (ďalej len ,,zákon o veľejnom obstpľávaní'') na predmet
zákazky ,,Stratégia rozvoj a zdravotnej starostlivosti v Bľatislavskom samosprávnom
kľaji na roky 2022 - 2026", ľealizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou, uzatvorili dňa
2I.12.2020 zmluvu o dielo (ďalej aj len ,,Zmluvil"), ktoľá bo|a zverejnená na webovom
sídle objednávateľa dňa 15.01.202I a ktorej predmetom je zhotovenie diela,,Stratégia
rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom samospľávnom kraji na roky 2022 -
2026" (ďalej len ,,dielo'') a poskytnutie s tým súvisiacich služieb v súlade s podrobným
opisom predmetu zákazky, ktoý tvorí prílohu č. I Zm\uvy (ďalej len ,,Príloha č. 1
Zmluvy").
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V priebehu zhotovovania diela nastali v zmysle bodu 6 a 7 članku II Zmluvy prekažky
spočívajúce vo vyššej moci, ktoľé Zhotoviteľovi bránia v splnení jeho povinnosti
uskutočniť predmet Zmluvy pre objednávateľa v dohodnutom termíne, konkrétne ide
o nasledujúce okolnosti:

2.I. vpľiebehu roku 2022 prebiehala na území Slovenskej republiky tretia vlna
pandémie COVID-I9, v dôsledku čoho bolanainemí Slovenskej republiky naďalej
vyhlásená mimoľiadna situácia azačiatkom roka 2022 na územi Slovenskej
republiky pretrvávalo aj vyhlásenie núdzového stavu, čo malo za následok
obmedzenie vykonávania hľomadných podujatí, osobných stretnutí a mobility
obyvateľstva;

2.2. viacerí členoviatímuZhotoviteľamali v pľiebehu ľoku2022 ochorenie COVID-19,
v dôsledku čoho museli ostať v izolácii, čo aj z dôvodov uvedených
v pľedchádzajicom bode 2.1 tohto Dodatku viedlo k časovému obmedzeniu
zhotovovania diela;

2.3. v marci 2022 došlo k r"ýmene kontaktnej osoby objednávateľa, pričom z dôvodu
nedostatku pracovného kapitálu na odboľe zdravotníctva, bola nová kontaktná
osoba určená z Inštitútu ľegionálnej politiky Bľatislavského kĺaja. V dôsledku tejto
Zmeny došlo k spomaleniu (i) komunikácie, (ii) súčinnosti zo strany objednávateľa
a (iii) rnýmeny informácií, čo v konečnom dôsledku malo za následok oneskorenie
zhotovovania diela z dôvodov na strane objednávateľa;

2.4' príslušný okľesný úrad, ktoqý posudzuje SEA správu, po podaní prvej Žiadosti SEA
správy, túto vľátil Zhotoviteľovi, pľičom hlavným dôvodom bola žiadosť
príslušného okľesného úradu o doplnenie do spľávy tzv. nultého vaľiantu. To
znamená, vaľiantu, aké by boli vplyvy ĺa životné prostredie, keby sa Žiaďna
navľhovaná stľatégia nevykonala. Yychádzajtc zo zákona č.2412006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na Životné prostredie a o Zmene a doplnení niektoých
ziíkonov a jeho Prílohy č. 4 (obsah a štľuktúra správy o hodnotení strategického
dokumentu), možno konštatovať, že porovnanie s nulovým vaľiantom nie je
uvedené ako zákonom požadovaná kapitola. Uvedená požiadavka preto
predstavovala požiadavku nad rámec zákona a Zmluvy a jej zakomponovanie
znamenalo pomerne väčší zásah a prepracovanie diela zo strany Zhotoviteľa'

Vzhľadom na okolnosti uvedené v bode 2 článku I tohto Dodatku, ktoľé nastali po
uzatvoľení Zm|uvy ako vysledok nepredvídateľných a Zmluvnými stľanami
neovplyvniteľných prekáŽok, Zmluvĺé stľany, pre vylúčenie prípadných pochybností,
ma1ú záujem písomne pľedlžiť teľmín zhotovenia a odovzdania diela, resp' poslednej
záverečnej 9. etapy diela, do 31.10.2022. Zm|uvné stľany sa pľeto v súlade s bodom 2
článku IX Zmluvy dohodli na Zmene Zmluvy aPľílohy č. I Zm\uvy, ato tak, ako je
uvedené niŽšie v článku II tohto Dodatku.
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čtánok II
Predmet Dodatku

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že bodl 1 článku II Zmluvy sa mení a znie
nasledovne:

,, ]. Zhotoviteľ sa zavdzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa prílohy č. l a každú etapu
odovzdať na základe čiastkového preberacieho protokolu v termínoch uvedených
v prílohe č. 1 k tejto zmluve, najneskôr však do 3 ]. ] 0.2022. "

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli' že posledná odrážka bodu 3 článku II Zmluvy
sa mení aznie nasledovne:

,,o úspešné dokončenie pľocesu SEA v súlade so zákonom č. 24/2006 Z. z.

o posudzovaní vplyvov na životné prostľedie a o zmene a doplnení niehoľých
zákonov v stanovenom termíne (do 31.]0.2022)'"

Zm|uvné strany sa vzájomne dohodli, že Pľíloha č.1Zm|uvy, konkrétne v úvodnej časti
opisujúcej predmet zákazky a rozdelenie diela zhotovovaného na základe Zmluvy ĺa
etapy, sa mení a to tak, že opis 9. etapy (na 2. stľane Pľílohy č. 1 Zmtuvy) sa mení
a znie nasledovne:

,,9. etapa: úspešné ukončenie procesu SEA afinalizócia materiálov
. Zapracovanie pripomienok Zo SEA a finaĺizócia dokumentu (vrátane

graficlqlch úprav)
. odovzdanie tlačených dolalmentov a elehroniclcych verzií
o odovzdanie ostatných materiálov vrótane súvisiacich licencií
Termín: do 3 I.l0.2022."

Zmluvĺé stľany sa vzájomne dohodli, Že Pľíloha č. l Zmluvy, konkľétne v časti
označenej ako ,,Zhotovite|' zabezpečí dodanie diela v nasledovnom obsahu
a rozsahu:", sa mení a to tak, že posledná odrážka v tejto časti (na 4. strane Prílohy
č. 1 Zmluvy) sa mení aznie nasledovne:

,,O úspešné dokončenie pľocesu SEA v súlade so zókonom č. 24/2006 o posudzovaní
vplyvov na životné pľostredie a o Zmene a doplnení niektorých zákonov
v stanovenom teľmíne (do 3I'10.2022) a to vrótane:

o oznámenie o strategickom dokumente
o Vypracovanie správy SEA
o organizovanieverejnýchprerokovaní
o Zapracovanie pripomienok vychádzajúcich z hodnotenia SEA
o ostatné činnosti v súvislosti s procesom SEA (napr. komunikácia

s olľesným úradom BA a iné)."

Zmluvne stľany sa vzájomne dohodli, že Príloha č. 1 Zmluvy, konkľétne v záverečnej
časti označenej ako ,,Teľmíny odovzdania pľedmetu zákazlry:" (na 4. stľane Prílohy
č. 1 Zmluvy), sa mení aznie nasledovne:

,,Termíny odovzdania predmetu zdkazky :

]. etapa' termín: do 2 týždňov oď nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
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2. etapa. termín: do 5 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
3. etapa, termín: do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
4' etapa' termín: do 8 mesiacov oď nadobudnutia účinnostizmluvy o dielo
5' etapa' termín" do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
6' etapa, termín.' do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
7' etapa, teľmín.' do 11 mesiacov od nadobudnutia účinnostizmluvy o dielo
8' etapa, termín: do 13 mesiacov od naďobudnutia účinnosti zmluvy o dielo
9. etapa, teľmín: do 31.10.2022."

Clánok III
Záverečné ustanovenia

Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré
neboli v článku II tohto Dodatku nahľadené alebo inak zmenené, zostávajú v platnosti
bezo zmeny a nedotknuté.

Tento Dodatok nadobúda platnosť podpísania opľávnenými zástupcami oboch
Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom

Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu,
pričom objednávateľ dostane tľi (3) vyhotoveniaaZhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie'
Každý rovnopis Dodatku je vyhotovený a podpísaný ýlučne v slovenskom jazyku'

Ak sa zistí, že niektoré ustanovenie tohto Dodatku je neplatné, nezákonné, neúčinné
alebo nevymožiteľné, pľípadne sa za také bude povaŽovať, tak sa toto ustanovenie,
v ľozsahu, v akom je neplatné, nezákonné, neúčinné alebo nevymožiteľné, bude
považovať za ustanovenie, ktoré nie je súčasťou Zmluvy a Dodatku a platnosť,
zákonnosť, účinnosť a vymožiteľnosť ostatných ustanovení nebude týmto ustanovením
dotknutá. Zmluvné stľany sa ýmto zaväzujú, že ak takáto neplatnosť, nezákonnosť,
neúčinnosť alebo nevymožiteľnosť ovplyvní práva a povinnosti Zmluvných strán,

vyna\ožia maximálne úsilie, aby takéto neplatné, nezákonné, neúčinné alebo
nevymožiteľné ustanovenie nahľadili platným, zákonným, účinným a vymožiteľným
ustanovením, ktoľého zámet sa bude čo najviac blížiť zámeru vyplývajúcemu
z pôvodného ustanovenia.

Ak ktorákoľvek Zmluvná strana netrvá na prísnom dodržiavaní akejkoľvek povinnosti
ďalebo závazku vyplývajúceho ztohto Dodatku, podmienky tohto Dodatku ďalebo
Zmluvy pri akejkoľvek pľíleŽitosti, nepovažuje sa to zavzdanie sa práva vyplývajúceho
ztohto Dodatku ala\ebo Zm|uvy' ani to nezbavuje túto Zmluvnú stranu právatrvď
následne na pľísnom dodržaní tejto povinnosti, záväzku alalebo podmienky
vyplývajúceho ztohto Dodatku ďalebo Zmluvy, pokiaľ nebude vzdaĺíe sa dotknutého
právauskutočnené qýslovným a písomným prejavom vôle tejto Zm|uvnej strany.

Zmluvne strany svojimi podpismi potvrdzujú, Že si Dodatok staľostlivo a dostatočne
pľečítali pľed jeho podpísaním, všetky ustanovenia tohto Dodatku sú im jasné

azrozumíteľné, Dodatok pľedstavuje vyjadľenie ich slobodnej a véňnej vôle, ich
sloboda na uzavretie tohto Dodatku nie je Žiadnym spôsobom obmedzená a Dodatok
neuzatvátajú v omyle, vychádzajtlcom Zo skutočnosti rozhodujúcej pre jeho podpísanie,
ani v tiesni a ani zanápadne neqýhodných podmienok.
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7. Zmluvné strany bezvýhradne súhlasia s obsahom tohto Dodatku a závazkov
zakladaných týmto Dodatkom, čo potvrdzujú podpismi osob, ktorými podl'a všeobecne
závazných právnych predpisov konajú.

NA DÓKAZ VYŠŠIE UVEDENÉHO, Zmluvné strany podpísali tento Dodatok v deň, ktorý 
je uvedený pri príslušnom podpise nižšie. 

Za Objednávatel'a: 

V Bratislave, dňa 
1 e. · os. 2022 

Za Zhotovitel'a: 

V Bratislave, dňa IJ. -/JJ. &i2l

BDR, spol. sr.o. 
Ing. Bc. I.:udmila Svatojánska Kiňová, MBA 
konatel'ka 
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