DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO A LICENČNEJ ZMLUVE
uzatvorenej dňa 14. 6. 2018
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
registrácia:

Bratislavská organizácia cestovného ruchu
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1
42 259 088
2023399455
SK 2023399455
Ministerstvo dopravy a výstavby SR č. registrácie:
28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR

bankové spojenie:
číslo účtu:
v mene ktorého konajú:

Ing. Alžbeta Melicharová, predsedníčka predstavenstva a
Mgr. Peter Petrovič, podpredseda predstavenstva
(ďalej len ako „Objednávateľ“)
a
Dodávateľ:
A3A s.r.o.
sídlo:
Hradné údolie 9A, 811 01 Bratislava
IČO:
35 755 466
DIČ:
SK2020220807
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č.
18112/B
bankové spojenie:
.
číslo účtu:
v mene ktorého koná:
Ing. Arch. Peter Kručay
(ďalej len ako „Dodávateľ“)
II.
Úvodné ustanovenie
Dňa 14. 6. 2018 uzatvorili zmluvné strany zmluvu o dielo a licenčnú zmluvu, ktorých účelom
bolo zabezpečenie architektonického návrhu kreatívneho zariadenia interiéru a jeho realizácie
(dodanie a inštalácia) pre Objednávateľa (ďalej len ako „Zmluva o dielo“).
Z dôvodu zmeny potrieb Objednávateľa, ku ktorej došlo od času, kedy bola Zmluva o dielo
uzatváraná a jej predmet obstarávaný, sa zmluvné strany, s ohľadom na reálnu aktuálnu
potrebu Objednávateľa, dohodli na uzatvorení tohto dodatku, ktorého účelom je úprava
predmetu dodania špecifikovaného v prílohe č. 1 a prílohe č. 3 Zmluvy o dielo a súvisiaca
úprava odmeny špecifikovanej v článku VII. Zmluvy o dielo.

III.
Predmet dodatku
1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 sa mení v bode 2. Realizácia dodávok a prác
vrátane nábytku tak, že
a. v odseku Kancelária č. 3 sa vypúšťa slovné spojenie: „4 x stolová lampa“,
b. v odseku Kancelária č. 4 sa vypúšťa slovné spojenie: „+ min 8 rokovacích stoličiek s
opierkami“,
c. v odseku Kancelária č. 5 sa vypúšťa slovné spojenie: „4x stolová lampa“
d. v odseku Kancelária č. 6 sa vypúšťa slovné spojenie: „stolová lampa +“.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 1 sa mení v bode 4. Zoznam nábytku tak, že sa
vypúšťa riadok č. 2. Kancelárska stolička a riadok č. 16. Stolová lampa.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 3 sa mení tak, že sa v bode 2. Súpis
mobiliáru/nábytku/vybavenia interiéru
a) vypúšťa riadok 2. Kancelárska stolička a riadok 25. Stolová lampa a
b) mení sa aj celkový súčet dole, ktorý po zmene znie nasledovne:
„SPOLU S DPH
23.824,- Eur
6.477,- Eur
SPOLU CELKOM S DPH
30.301,- EUR“

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie čl. VII. bodu 1. Zmluvy o dielo sa mení tak,
že znie nasledovne:
„1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za plnenie predmetu tejto zmluvy v sume
30.301,- EUR vrátane DPH, t.j. 25.250,83 EUR bez DPH a DPH v sume
5.050,17 EUR (ďalej len "Odmena"). Dohodnutá odmena pozostáva
a) z odmeny za dodanie Architektonického návrhu vrátane projektovej
dokumentácie a realizácie Architektonického návrhu v 1. časti v zmysle
prílohy č. 3 – cenová ponuka nábytku BTB – II. etapa k tejto zmluve v sume
23.824,- Eur s DPH
b) z odmeny za dodanie Architektonického návrhu vrátane projektovej
dokumentácie a realizácie Architektonického návrhu v 2. časti v zmysle
prílohy č. 3 – cenová ponuka nábytku BTB – II. etapa k tejto zmluve v sume
6.477,- Eur s DPH
Dohodnutá Odmena je konečná a zahŕňa všetky náklady Dodávateľa, ktoré súvisia
s plnením tejto zmluvy. Súčasťou Odmeny je aj odplata za prípadné opravy
a úpravy predmetu plnenia realizované na základe tejto zmluvy po jeho dodaní.“

5.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo a jej príloh sa nemenia.

IV.
Záverečné ustanovenia
1.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov a ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

2.

Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana po
jeho podpise oboma zmluvnými stranami dostane jedno vyhotovenie.

3.

Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na
znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa 21.9.2018

V Bratislave dňa 21.9.2018

Objednávateľ:

Dodávateľ:

Bratislavská organizácia
cestovného ruchu

A3A s.r.o.

Ing. Alžbeta Melicharová,
predsedníčka predstavenstva

Ing. arch. Peter Kručay
konateľ spoločnosti

_____________________________________________________________________________________

Mgr. Peter Petrovič,
podpredseda predstavenstva

