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DODATOK Č. 3

K ZMLUVE O DIELO č. 2020/0099 zo dňa 13.02.2020

uzavretej V súlade so znením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991

Zb. Obchodného zákonníka V znení neskorších predpisov

Objednávateľ:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

V technických otázkach:

ICO:

DIČ:
Banková spoj enie:

IBAN:

Zhotoviteľ:

Vedúci člen:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný V OR OS:

Banková spojenie:

IBAN:

Člen 2:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

Kontaktná osoba:

( ďalej len „Dodatok č. 3“)

Článok I.
Zmluvné strany

Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Ing. Jaroslav Baška, predseda

Mgr. Radovan Hladký

36126624

202161 3275

Štátna pokladnica

SK51 8180 0000 0070 0050 4489

/ďalej len "Objednávatelw/

a

Združenie s názvom CYKLOINFRAŠTRUKTÚRA-TSK-PD

tvorené:

ESP Consult, s.r.o.

Vicenzy 2209/8A, 931 01 Šamorín
Ing. Peter Polák, konateľ

46 092 404

2023226216

SK2023226216

Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 27195/T

VÚB, a.s.

SK6902000000002869968551

R — PROJECT INVEST s.r.o.

Pečnianska 27, 851 01 Bratislava

Ing. Richard Urban, konatel’

43 831 915

Ing. Peter Polák

/ďalej len "Zhotovitelw/

/Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“/
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PREAMBULA

. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.02.2020 Zmluvu o dielo č. 2020/0099 (ďalej ako „ZOD"
alebo „zmluva“), thorej sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať adodat’ pre Objednávateľa

službu: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie V
podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), inžinierska činnosť (IČ) a
občasný autorský dozor (OAD) pre stavbu „Zlepšenie cyklistickej infraštruktúry V

TSK“ - „úsek Trenčín - Dubnica nad Váhom, priemyselný park“ (ďalej len „Dielo“)

vtermíne do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy odielo, pričom súčasťou “IČ“ bude aj
právoplatné stavebné povolenie (vrátene Všetkých príslušných vyjadrení V rámci
inžinierskej činnosti a ich súpisu).

Predmetná zmluva nadobudla účinnosť dňa 15.02.2020.

. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.07.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2020/0099,
ktorým sa zmenil čas zhotovenia na vykonanie diela na termín do 8 mesiacov od
účinnosti zmluvy, t.j. pôvodný termín sa predĺžil dohodou zmluvných strán 0 3 mesiace.

Predmetný Dodatok č. 1 nadobudol účinnosť dňa 14.07.2020.

. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.10.2020 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 2020/0099,

ktorým sa zmenil čas zhotovenia na vykonanie diela na termín do 11 mesiacov od
účinnosti zmluvy, t.j. pôvodný termín sa predĺžil dohodou zmluvných strán 0 3 mesiace.

Zároveň sa zmluvné strany dohodli na navýšení zmluvnej ceny 0 4416,00 Eur s DPH za
naviac práce na základe požiadaviek tretej strany.
Predmetný Dodatok č. 2 nadobudol účinnosť dňa 14.10.2020

. Tento Dodatok č. 3 k ZoD je uzavretý podľa § 18 ods. 1 pism. a) a c.) zákona č. 343/2015 Z.

z. o verejnom obstarávaní z dôvodu, že dokončeniu Diela V termíne na vykonanie Diela podľa
tejto zmluvy bránili tieto okolnosti:

- konania tretích strán z dôvodu obmedzenej činnosti dotknutých orgánov a organizácií
V rámci procesu inžinierskej činnosti a vydávania stanovísk V lehote, ktoré kvôli aktuálne
prebiehajúcej situácii V SR Vplyvom ochorenia Covid 19 nie je možné ovplyvniť.

- zásadnou skutočnosťou je chýbajúce stanovisko Slovenského vodohospodárskeho
podniku š.p. (ďalej len „SVP“) (Žiadosť podaná dňa 12.08.2020 odvtedy sa uskutočnilo

niekoľko pracovných rokovaní). Zástupcovia SVP na pracovnom rokovaní dňa '
17.12.2020 požiadali preveriť možnosti zmeny trasy V úseku km 3,950 — 9,225, z koruny

hrádze vodného toku Teplička do jeho bermy. Následne po preverení zo strany

projektanta, bude opätovne zvolané pacované rokovanie, kde sa rozhodne o ďalšom
postupe.

- podrobný opis aktuálneho stavu zhotovenia Diela je uvedený V liste zhotoviteľa zo dňa

08.01.2021 označenom ako žiadosť o uzavretie dodatku, doručenom objednávateľovi dňa I
11.01.2021. F

. Nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nebolo možné dopredu ovplyvniť ani jednou zo

zmluvných strán, projektová rada zriadená kprojektu s názvom „Zlepšenie cyklistickej
infraštruktúry V TSK“ odsúhlasila na zasadnutí dňa 12.01.2021 predĺženie termínu na
odovzdanie diela V zmysle uzatvorenej zmluvy o zhotoviteľom požadované 4 mesiace, t.j. do

15 mesiacov od účinnosti zmluvy.

. Uzatvorením dodatku nedochádza k podstatnej zmene zmluvy a potreba vyplynula z
okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti

predvídať.
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Článok II.
Predmet dodatku

1. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany ďalej dohodli, že zmluva sa V Článku IV. Čas
zhotovenia na vykonanie Diela V odseku 1 mení tak, že znie:

1 Zhotoviteľ zhotoví a Objednávateľovi odovzdá kompletnú „PD“ a „IČ“ V rozsahu a
spôsobom stanoveným V tejto Zmluve vtermíne do 15 mesiacov od účinnosti tejto
zmluvy. Súčastou “IČ“ bude aj právoplatné stavebné povolenie (vrátene Všetkých
príslušných vyjadrení V rámci inžinierskej činnosti a ich súpisu) Výkon “CAD“ bude
vykonaný V čase realizácie stavby od zaháj enia Výstavby do kolaudácie.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

C]. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 3 je vypracovaný V 5 vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží po 3
vyhotovenia a zhotoviteľ obdrží po 2 vyhotovenia Dodatku(; 3

2. Tento Dodatok č. 3 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu Všetkými zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom predmetného Dodatku č. 3 oboznámili, tento
uzatvorili slobodne a Vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom
potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom.

VTrenčíne dňa ...................... V Šamoríne dňa 5.1.2021

ia Objednávateľa: A Za Zhotoviteľa:

................/1 /
mg. Jaroslav Baška Ing. Peter Polák
redseda TSK konatel’ ESP Consult, s.r.o.

\ splnomocnený zástupca
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