Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 21.10.2020
uzatvorenej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len
„Obchodný zákonník") a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)
medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ:
Názov:
so sídlom:
Konajúci:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:
e-mail:
telefonický kontakt:

Dom tretieho veku
Polereckého 2, 851 04 Bratislava
PhDr. Daniela Palúchová, PhD., MPH, riaditeľka
ČSOB, a.s. Bratislava
SK91 7500 0000 0000 2583 8723
30842344
nie je platiteľom DPH
riaditel@dtv.sk
02/ 32 333 614

(ďalej len „Objednávateľ”)
a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
so sídlom:
Konajúci:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
IČ DPH:
e-mail:
telefonický kontakt:

MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
1. mája 220/19, 058 01 Poprad
Ing. Martin Kurňava, konateľ
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK48 0900 0000 0051 7438 1010
36605751
SK2022160910
kurnava@mepis.sk
+421 904 508 149

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Zhotoviteľ a Objednávateľ ďalej spolu len ako „Zmluvné strany“ a samostatne len ako „Zmluvná
strana“)

Preambula
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1. Zmluva o dielo zo dňa 21.10.2020 bola uzatvorená v súlade s výsledkom verejného obstarávania
vyhláseného uverejnením oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku verejného
obstarávania č. 182/2020 dňa 27.08.2020 pod značkou 31627 - WYT (ďalej len „Zmluva“). Základným
účelom Zmluvy je zabezpečenie inštalácie, montáže a sprevádzkovania komunikačného systému
„sestra – klient“ podľa bližšej špecifikácie uvedenej v uvedenej Zmluve (ďalej len „Dielo“).
2. Aktuálna situácia súvisiaca so šírením ochorenia COVID-19, opätovne predĺžený núdzový stav, zákaz
vychádza a karanténne opatrenia Objednávateľa, znemožňujú Zhotoviteľovi dodať Dielo v zmysle
podmienok Zmluvy riadne a včas. Objednávateľ je na druhej strane povinný primárne rešpektovať
všetky opatrenia a postupovať tak, aby zabránil šíreniu ochorenia COVID-19 a neohrozil život a zdravie
svojich klientov a/alebo tretích osôb.
3. Zmluvné strany sa v súlade s článkom XV. (Záverečné ustanovenia) bod 2 Zmluvy o dielo dohodli na
uzatvorení tohto Dodatku č. 1, ktorým dochádza k zmene Zmluvy v zmysle ustanovenia § 18 ods. 1
písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Dodatkom č. 1 sa vzhľadom na aktuálnu situáciu uvedenú
v predchádzajúcom bode tohto Dodatku č. 1 predlžuje termín odovzdania Diela bez vád a nedorobkov
a zároveň sa upravujú platobné podmienky tak, aby odzrkadľovali aktuálnu časť zhotoveného Diela,
posunutý termín odovzdania Diela bez vád a nedorobkov a/alebo zriaďovateľom Objednávateľa
schválený rozpočet Objednávateľa pre rok 2020 a ďalšiu potrebu schvaľovania rozpočtu na rok 2021.
4. Dodatkom č. 1 nedochádza k podstatnej zmene Zmluvy, nemení sa povaha a ani sa nerozširuje rozsah
Zmluvy, nedopĺňajú a/alebo nemenia sa podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom
postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných hospodárskych subjektov, alebo ktoré by umožnili
prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku, a ani sa nemení Cena Diela podľa Zmluvy a/alebo
ekonomická rovnováha v prospech Zhotoviteľa. Dodatkom č. 1 sa uskutočňujú len úpravy platobných
podmienok plnenia, pri zachovanom rozsahu plnenia bez zmeny Ceny Diela. K zmene Zmluvy dochádza
výlučne z dôvodu vzniku okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti
predvídať. Dodatkom č. 1 sa nemení ani charakter Zmluvy.

Na základe vyššie uvedených skutočností a dôvodov Zmluvné strany pristúpili k uzatvoreniu Dodatku č.
1. v nasledujúcom znení:
I. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie prvej vety článku III. (Termín zhotovenia a dodanie Diela)
bod 1. Zmluvy sa nahrádza nasledujúcim znením:
„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo a odovzdať ho Objednávateľovi bez vád a nedorobkov v
mieste zhotovenia a dodania Diela podľa článku IV. tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr do
31.05.2021 (ďalej len „Termín“).“.“
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2. Článok V. (Platobné podmienky) bod 2 Zmluvy sa mení nasledujúcim spôsobom:
„2. Cena Diela podľa článku II. bodu 2 Zmluvy v celkovej výške 137 805,60 EUR (slovom:
stotridsaťsedemtisícosemstopäť EUR a 60 centov) vrátane DPH bude vyplatená v dvoch častiach, a to
nasledujúcim spôsobom:
2.1. Prvá časť Ceny Diela vo výške 124 663, 20 EUR (slovom: stodvadsaťštyritisícšesťstošesťdesiattri
EUR 20 centov) vrátane DPH vo výške 20 777, 20 EUR (103 886 EUR bez DPH) bude vyplatená na
základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom bezodkladne po účinnosti tohto Dodatku č. 1, a to
najneskôr v lehote 3 pracovných dní po tom ako Dodatok č. 1 nadobudne účinnosť, pričom
Zhotoviteľ je povinný v lehote uvedenej v tejto vete vystavenú faktúru zároveň doručiť
Objednávateľovi. Pre odstránenie právnych pochybností je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť a doručiť
faktúru podľa tohto odseku Zmluvy o dielo iba do konca mesiaca December 2020. V prípade
porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zhotoviteľ nemá právny nárok na úhradu Prvej
časti Ceny Diela vo výške 124 663,20 EUR s DPH v zmysle tohto Dodatku č. 1. Zhotoviteľ zároveň
berie na vedomie, že v prípade porušenia povinnosti podľa tohto odseku, je oprávnený vystaviť
faktúru na Cenu Diela podľa článku II. bodu 2 Zmluvy o dielo v celkovej výške 137 805,60 EUR
(slovom: stotridsaťsedemtisícosemstopäť EUR a 60 centov) vrátane DPH za súčasného splnenia
týchto podmienok:
a) po riadnom odovzdaní a prevzatí Diela podľa článku VI. Zmluvy, t. j. po zhotovení a odovzdaní
Diela bez vád a nedorobkov podľa podmienok Zmluvy a po jeho riadnom odovzdaní
a podpísaní Preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa alebo záznamu o odstránení vád
a nedorobkov;
b) po schválení nového rozpočtu Objednávateľa jeho zriaďovateľom na rok 2021 (predpokladaný
termín je február 2021), ktorý bude obsahovať aj Cenu za Dielo v celkovej výške 137 805,60
EUR (slovom: stotridsaťsedemtisícosemstopäť EUR a 60 centov) vrátane DPH.
V prípade, ak Zhotoviteľ neodovzdá Dielo v Termíne, t.j. riadne a včas bez vád a nedorobkov,
s prihliadnutím na možnosť predĺženia Termínu z dôvodov na stane Objednávateľa podľa článku
III. bodu 1 Zmluvy, je povinný vrátiť Objednávateľovi Prvú časť ceny Diela vo výške 124 663, 20 EUR
(slovom: stodvadsaťštyritisícšesťstošesťdesiattri EUR 20 centov) vrátane DPH, a to až do času, kým
Dielo nebude odovzdané Objednávateľovi bez vád a nedorobkov. Ustanovenia o zmluvných
pokutách podľa článku IX. Zmluvy nie sú povinnosťou uvedenou v predchádzajúcej vete dotknuté.
2.2. Druhá časť ceny Diela vo výške 13 142, 40 EUR (slovom: trinásťtisícstoštyridsaťdva EUR 40 centov)
vrátane DPH vo výške 2 190,40 EUR (10 952 EUR bez DPH) bude vyplatená na základe faktúry
vystavenej Zhotoviteľom po riadnom odovzdaní a prevzatí Diela podľa článku VI. Zmluvy, t. j. po
zhotovení a odovzdaní Diela bez vád a nedorobkov podľa podmienok Zmluvy a po jeho riadnom
odovzdaní a podpísaní Preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa alebo záznamu
o odstránení vád a nedorobkov.
Splatnosť každej faktúry Zhotoviteľa je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.“
3. Článok X. (Povinnosti Zhotoviteľa) bod 6 Zmluvy sa vypúšťa, a to z dôvodu, že v aktuálne vyhlásenom
núdzovom stave a karantény Objednávateľa nemôže Zhotoviteľ splniť povinnosť uvedenú v tomto
bode, a teda tento bod sa stal neplatným.
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II. Záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 3 (troch) vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží Objednávateľ
a jedno obdrží Zhotoviteľ.
2. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídla Objednávateľa.

3. Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom č. 1 sa nemenia a zostávajú nedotknuté v
platnosti a účinnosti.
4. Ak niektoré ustanovenia Dodatku č. 1 nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť,
nie je tým dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie
medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a
účelu Dodatku č. 1, pokiaľ pri uzatváraní Dodatku č. 1 Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že obsah
Dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ho podpísali.

V Bratislave dňa: 28.12.2020

Za Objednávateľa:

……………………...............……........
Dom tretieho veku
Mgr. Daniela Palúchová, PhD., MPH,
riaditeľka

V Bratislave dňa: 28.12:2020

Za Zhotoviteľa:

………………..................……………….
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o
Ing. Martin Kurňava
konateľ
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