DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 3341/2018/5400/026 uzavretej dňa 19.11.2018
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle §
65 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov
(ďalej len ,,Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Dodatok č. 1“)

Stavba: „Vypracovanie projektovej dokumentácie – Maťovce št. hr. ŠRT- Haniska p/K
v km 67,050 – 68,100 zvýšenie únosnosti podvalového podložia“
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Sídlo:
Právna forma:
Registrácia:
Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená na podpis
Dodatku č. 1:
Osoba oprávnená rokovať:
- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
SWIFT/BIC:
IBAN:
(ďalej ako „objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Sídlo:
Právna forma:
Registrácia:
Štatutárny orgán:

Železnice Slovenskej republiky
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Iná právnická osoba
Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Po, vložka č. 312/B
Ing. Juraj Tkáč, generálny riaditeľ
Ing. Pavol Bulla, riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa
Ing. Štefan Sedláček, riaditeľ Odboru investorského
Ing. Daniel Vašek, vedúci oddelenia prípravy stavieb a projektov EÚ, Odbor
investorský
31 364 501
SK 2020480121
2020480121
VÚB, a.s.
SUBASKBX
SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SUDOP Košice a.s.
Žriedlova 1, 040 01 Košice
Akciová spoločnosť
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka č. 366/V
Predstavenstvo
Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva
Ing. Ján Tóth, člen predstavenstva
Mgr. Ladislav Futó, člen predstavenstva
Ing. Ondrej Podolec, člen predstavenstva

Osoba oprávnená na podpis
Dodatku č. 1:
Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva
IČO:
31 664 288
DIČ:
2020485115
IČ DPH:
SK2020485115
Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
SWIFT/BIC:
SUBASKBX
IBAN:
SK08 0200 0000 0000 6120 6512
(ďalej ako „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu aj ako ,,zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzavreli dňa 19.11.2018 Zmluvu o dielo č. 3341/2018/5400/026 (ďalej len „Zmluva“).
Zmluvné strany sa v súlade s bodom 2. článku XI. Záverečné ustanovenia Obchodných podmienok
vykonania stavebných prác (ďalej len „OPVSP“) Zmluvy dohodli na uzavretí Dodatku č. 1, ktorého
predmetom je úprava Zmluvy tak, ako je uvedená v Článku I. Dodatku č. 1.
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Čl. I.
Predmet Dodatku č. 1
1.1.

Na prvej strane Zmluvy v časti „Špecifikácia diela“ sa pôvodné znenie: „Cena predmetu plnenia je:
131 640,00, -€ bez DPH (v cene nie sú zahrnuté poplatky v zmysle čl. II bod 2. OPVSP)“ ruší a
nahrádza sa nasledovným znením:
„Cena predmetu plnenia je: 139 902,93 EUR bez DPH (v cene nie sú zahrnuté poplatky v zmysle čl. II
bod 2. OPVSP).“

1.2. Na prvej strane Zmluvy v časti „Lehota dodania“ sa znenie bodov 1) a 2) ruší a nahrádza sa
nasledovným znením:
1) Dodanie PD v rozsahu DSPRS do 7 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1.
2) Dodanie GP do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Dodatku č. 1.

1.3. Na prvej strane Zmluvy v časti „Lehota dodania“ sa znenie: „Lehoty dodania podľa bodov 1 a 2 začnú
plynúť dňom doručenia písomnej výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi na začatie s plnením predmetu
tejto Zmluvy“ ruší bez náhrady.
1.4.

Do prílohy č. 1 Zmluvy sa v časti „Investičné zadanie“, A. Sprievodná správa, bod. 4. Členenie
stavby dopĺňajú na koniec stavebné objekty (SO) a prevádzkový súbor (PS) s nasledovným znením:
SO 05 Úprava trakčného vedenia ŠRT
SO 06 Úprava trakčného vedenia NRT
PS 02 Ukoľajnenie NRT

1.5.

Do prílohy č. 1 Zmluvy sa v časti „Investičné zadanie“, B. Súhrnné riešenie stavby za bod 3.6
dopĺňajú nové body 3.7, 3.8 a 3.9 s nasledovným znením:

3.7 SO 05 Úprava trakčného vedenia ŠRT
- vyvolané potrebou vybudovať 8 nových základov pre trakčné stĺpy. Existujúce základy stĺpov TV
budú počas stavebných prác odhalené a stratia statickú funkciu.
Jestvujúci stav :
V dotknutom úseku ŠRT budú v priebehu sanačných prác stožiare č. 3, 4, 12, 13, 14, 15, 18, 19 veľmi
obnažené a hrozí ich statické narušenie.
Navrhovaný stav :
Budú vybudované nové s rešpektovaním sanačných úprav. Základy budú nové vrátane nových
stožiarov, výstroje a ukoľajnenia, okrem zosilňovacieho vedenia. Zostava trakčného vedenia ostane
jestvujúci, navrhnuté bude prelaníčkovanie a regulácia.

3.8 SO 06 Úprava trakčného vedenia NRT
- vyvolané potrebou vybudovať 8 nových základov pre trakčné stĺpy. Existujúce základy stĺpov TV
budú počas stavebných prác odhalené a stratia statickú funkciu.
Jestvujúci stav :
V dotknutom úseku NRT sú st. č. 104, 108 a 110 už staticky narušené a budú v priebehu sanačných
prác veľmi obnažené a hrozí ich pád. V priebehu sanačných prác stožiare č. 102 a 114 budú veľmi
obnažené a hrozí ich statické narušenie.

2

Navrhovaný stav :
Budú vybudované nové základy s rešpektovaním sanačných úprav. Základy budú nové hĺbené vrátane
nových stožiarov, výstroje a ukoľajnenia, okrem zosilňovacieho vedenia. Zostava trakčného vedenia
ostane jestvujúca, navrhnuté bude prelaníčkovanie a regulácia.

3.9 PS 02 Ukoľajnenie NRT
- rozšírenie rozsahu – vyvolané potrebou vybudovať nové trakčné stĺpy aj pre NRT
Navrhovaný stav :
Z dôvodu výstavby 5T ks nových stĺpov trakčného vedenia NRT bude tieto ukoľajnené.

1.6.

V prílohe č. 2 Zmluvy sa riadok s názvom položky „Vypracovanie projektovej dokumentácie pre
stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby (DSPRS)“ a riadok s názvom položky „Cena spolu za
celý predmet zákazky“ rušia a nahrádzajú sa nasledovným znením:
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu 104 662,93
realizácie stavby (DSPRS)

Cena spolu za celý predmet zákazky

139 902,93

Článok II.
Rekapitulácia
2.1.

Pôvodná cena predmetu plnenia

2.2.

Zvýšenie ceny predmetu plnenia v zmysle Dodatku č. 1

2.3.

Nová cena predmetu plnenia

131 640,00 EUR bez DPH
+ 8 262,93 EUR bez DPH
139 902,93 EUR bez DPH.

Čl. III.
Záverečné ustanovenia
3.1

Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania Dodatku č. 1 je zapísaný v registri partnerov verejného
sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora (ďalej len „zákon o
RPVS") a tiež každý jemu známy subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom verejného
sektora, je zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu
podpísania Dodatku č. 1 má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti
oprávnenej osoby pre zhotoviteľa v zmysle zákona o RPVS (ďalej len „oprávnená osoba"), splnené
všetky povinnosti, ktoré pre zhotoviteľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu
vyplývajú zo zákona o RPVS. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto bodu ukážu
ako nepravdivé, objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy až do splnenia povinnosti
zhotoviteľa resp. oprávnenej osoby.

3.2

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a
účinnosť v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom
znení dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej
republiky.

3.3

Dodatok č. 1 tvorí záväznú súčasť Zmluvy, ktorej ostatné ustanovenia neupravené Dodatkom č. 1
zostávajú v platnosti bez zmeny.
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3.4

Dodatok č. 1 je vypracovaný v 4 exemplároch, z ktorých po podpise oboma zmluvnými stranami obdrží
3 vyhotovenia objednávateľ a 1 vyhotovenie zhotoviteľ.

3.5

Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a
na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

V Bratislave, dňa 13.08.2019
V mene objednávateľa :
Železnice Slovenskej republiky

V Košiciach, dňa 18.07.2019
V mene zhotoviteľa :
SUDOP Košice a.s.

Podpis + pečiatka
......................................................
Ing. Pavol Bulla, v.r.
riaditeľ kancelárie generálneho riaditeľa

podpis + pečiatka
........................................................
Ing. Slavomír Podmanický, v.r.
predseda predstavenstva
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Príloha č 1 – ocenenie jednotlivých častí diela, ocenený výkaz výmer - naviac práce
Názov položky

Cena bez DPH / €

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie v rozsahu realizácie stavby (DSPRS)
Geodetické zameranie (GZ)
Inžinierska činnosť (IČ)
Autorský dohľad
Spolu :

Cena dodatku č. 1 bez
DPH / €

96 400,00

8 262,93

11 840,00
8 800,00
14 600,00
131 640,00

0,00
0,00
0,00
8 262,93
139 902,93

Cena celkom :

Zatriedenie

Investičné
náklady

Cena projektových
prác " C min"

Cena pre stupeň
DSPRS (47%)

SO 05 Úprava trakčného vedenia ŠRT

10.III

172 000,00

10 761,60

4 541,40 €

SO 06 Úprava trakčného vedenia NRT

10.III

108 000,00

7 584,00

3 200,45 €

Spolu

7 741,85 €

1 234,80

521,09 €

Spolu

521,09 €

Názov stavebného objekt a prevádzkového súboru
1) naviacpráce vyplývajúce z požiadaviek
- nové stavebné objekty

2) naviacpráce vyplývajúce z požiadaviek
- rozšírenie rozsahu
PS 02 Ukoľajnenie NRT

Cena spolu (1+2) bez DPH

10.III

9 800,00

289 800,00

8 262,93 €
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