
DODATOK Č. I
zmluve o dielo Č. ZODII47I2OI91BVS

„Oprava dna dosadzovacej nádrže č.1 a č.2 v čistiarni odpadových vód Senica“

uzavretej podl‘a ustanovení 536 a nasl. zákona č. 51311991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov

čij.
Zmluvné strany

1.1 Objednávatel‘ : Bratislavská vodárenská spoloČnost‘, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29,
Slovenská republika

Zástupca zodpovedný
vo veciach zmluvných Ing. Stanislav Beňo, výrobný riaditel‘, na základe

štatútu predstavenstva
Zástupca zodpovedný
vo veciach technických

Zápis
‘ ava I,

IČO
IČ DPH
DIČ
Bankové spojenie
Čĺslo účtu (IBAN) _.

BIC SUBASKBX

(ďalej len „objednávatel“)

1.2 Zhotovitel‘ : INPON, s.r.o.
Bulíkova 9,85 1 04 Bratislava

Štatutárny zástupca : Ing. Martin Mihala, konatel‘
Zástupca zodpovedný
vo veciach technických
Zápis va I,

IČO
IČ DPH
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu (IBAN)
BIC TATRSKBX

(ďalej len „zhotovitel“)

(objednávatel‘ a zhotovitel‘ ďalej spolu len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná
strana“)



či. II.
Predmet dodatku

2.1. Tento dodatok Č. 1 je vypracovaný v súlade s ustanovením zmluvy o dlelo
Č. Z0D1147/2OI9IBVS zo dňa 17.7.2019 (ďalej len „Zmluva‘), Článok 12. Záverečné
ustanovenia, bod 12.2. Zmluvné strany pristupujú k uzatvoreniu tohto dodatku č. 1
Z dövodu, že pri realizácii predmetu plnenia podľa Clánku 2. Zmluvy sa zistilo, že dlelo nie
je možné reallZovať v póvodnom rozsahu a to vzhl‘adom na váčší rozsah poškodenia,
ktoré bob zistené až po začatí zhotovovania diela zhotovitel‘om („dóvod uzatvorenia
dodatku Č. 1“). Keďže:
a) dóvod uzatvorenia dodatku č. 1 vyplynul z okolností, ktoré nemohol objednávatel‘

predvídať a to ani pri vynaložení náležitej starostlivosti;
b) bez zmeny Zmluvy nebude možné dlelo vykonať riadne;
c) z ekonomických dóvodov je účelné, aby predmet plnenia — dlelo, v rozsahu

stanovenom týmto dodatkom Č. 1, vykonal zhotovitel‘;
sa zmluvné strany dohodli na vypracovaní tohto dodatku č. 1 k Zmluve. Po podpísaní
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán dodatok Č. 1 mení príslušné ustanovenia
Zmluvy.

2.2. Týmto dodatkom Č. 1 k Zmluve sa v článku 2. „Predmet a miesto plnenia“ mení odsek 2.1
na nasledujúce znenie:

2.1 Zhotoviteľ sa za odplatu zaväzuje vykonat‘ opravu nerovností dna dosadzovacích
nádrží č. I ač. 2, vrozsahu ponuky zo dňa 14.05.2019 aponuky zo dňa
09.08.2019, ktoré sú neoddeliteľnou súčastbu tejto zmluvy ako príloha č. 1 (d‘alej
len „dielo‘9.

2.3. Týmto dodatkom Č. 1 kZmluve sa vČlánku 3. „Čas plnenia‘ mení odsek 3.1 na
nasledujúce znenie;

3.1 Termín vykonania die/a podľa Článku 3. odseku 3.1 zmluvy je odo dňa
nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č.1 do 309.2019.

2.4. Týmto dodatkom Č. 1 k Zmluve sa v článku 4 „Cena za dlelo“ menia odseky 4.1 a 4.2
nasledovne:

4.1 Cena za die/o v rozsahu Článku 2. odseku 2.1. tejto zmluvyje stanovená dohodou
zmluvných strán na základe predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa
14.05.2019 a dodatočnej cenovej ponuky zhotoviteľa zo dňa 09.08.2019, ktorou sa
navyšuje cenová ponuka zo dňa 14.05.2019 o13488,19 EUR bez DPH
(trinást‘tisícštyristoosemdesiatosem eur a devätnásť centov), a ktorá bo/a určená
v sú/ade So zákonom Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

4.2 Cena za dielo v rozsahu pod/ä Článku 2. odseku 2.1 tejto zmluvy je vo výške
32 982,04 EUR bez DPH (slovom tridsaťdvatisícdeväťstoosemdesiatdva eur a štyri
centy). Fakturovať sa budú len skutočne vykonané a odovzdané práce. K cene za
dlelo bude uplatnený režim DPH podľa aktuálne platných pré vnych predpisov.
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2.5. Týmto dodatkom Č. 1 k Zmluve sa v článku 12. „Záverečné ustanovenia“ meni odsek 12.8nasledovne:

12.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:Príloha Č. I — cenové ponuky zhotovitelä na vykonanie opravy dna dosadzovanejnádrže č. 1 a Č. 2 v čistiarni odpadových vód Senica.
Príloha Č. 2 — čestné vyhlásenie zhotoviteľa o vplyve produktov a činnosti na životnéprostredie pri realizácil predmetu zmluvy.

či. „I.
Záverečné ustanovenia

3.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto dodatkom Č. 1 nedotknuté zostávajú v platnostia účinnosti bez zmeny.

3.2. Dodatok Č. 1 je vypracovaný v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých jedno (1) vyhotovenie siponechá objednávatel‘ a dve (2) vyhotovenia si ponechá zhotovitel‘.

3.3. Tento dodatok Č. 1 zmluvy je neoddelitel‘nou súčasťou zmluvy a nadobúda platnost‘ dňompodpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňomnasledujúcim po dni jej zverejnenia podl‘a ustanovenĺ 47a zákona č. 40/1964 Zb.Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 5a ods. 1 zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorýchzákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

3.4 Na vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z Dodatku Č. 1 zmluvy alebo súvisiace s jehoplnením sa ustanovenia zmluvy budú aplikovať primerane.

3.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok Č. 1 prečĺtali a porozumeli mu, že ich vól‘av ňom obsiahnutá je daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy völesú dostatočne určité a zrozumitelné, zmluvná vol‘nosť nie je obmedzená a na znaksúhlasu s jeho obsahom pripájajú svoje vlastnoruČné podpisy.

V Bratislave, dňa:

28. 06. 2019Za objednávatel‘a: Za zhotovitel‘a:Bratislavská vodárenská spoiočnost‘, a.s. INPON r

Ing. Stanlav Beňo
JIliviauiivýrobný riaditel‘, konatel‘na základe štatútu predstavenstva



CENOVÁ PONUKA
Stavba: ČOV Sentca - oprava dna dosadzovacej nádrže Č. I a Č.2
Objekt: dosadzovacia nádrž Č. I a č.2

Objednávatel‘: BVS as.
Zhotovitel‘: INPON,s.r.o Bulfkova 9 Bratislava Spracoval: Ing. MihalaMiesto: Čov Senica

Dátum: 14. 5. 2019

‚ Množstvo CenaČ. Kód položky Popis MJ
celkorn jednotková

Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV
18 843,854

1 Zemné práce
I 015,200

Bůranie konštrukcii Zo betónu železového vo vodárenskýchLi 130901033 nádržiachalebo predpätého vo vykopávkach m3 5400 188,000 1 015200

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 12 202,200Aplikacia spojovacieho mostika SikaMonotop 910 N, nanášaný ručne
2 623475022 (1,8 kg/m2) rn2 45000 8300 373,500

3 623475042 Aplikacia reprofilacnej malty SikaMonoTop 452 (200 kgIni2/l00 mm) m2 45,000 178,500 8 032,5004 627452132 Ochranny nater Sika0ard WallCoat Nv dvoch vrstvach m2 45,000 16.610 747,450Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľou
5 273362532 chemickou injektážnou kotvou (6ks/m2) ks 180,000 8,950 1 611,000Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov, zo

zváraných sietí KARl, pnemer drötu 6/6 mm, verkost‘ oka 100x100
6 631362421 mm

m2 45,000 7,150 321,7507 627452442 Pretmelenie spary pomocou PU tmelu Sikaflex PRO 3 m2 45,000 24,800 1 116,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
— 4 288,104Rezanie betónového krytu alebo podkladu Ir. nad C 25/30 hr. nad 100

8 919735133 do 150 mm rn 52,000 24,400 1 268,8009 952903134 Ocistenie podkladu od nesudrznych cash tlakovou vodou m2 45,000 15,500 697,500Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmót za prvé podlažie nad alebo:::::: 979011111 pod základným podlažím t 12,150 33,000 400,950### 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmót na skládku do 1 km t 12,150 32,000 388,800

## 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmót na skládku za každý ďalši I km t 243,000 1,625 394,875Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmát za každých
### 979082121 ďalšíchsm t 12,150 1,795 21,809Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu
### 979087213 vybúraných hmót I 12,150 26,800 325,620Poplatok za uloženie a zneškodnenie stav. sute navymedzených
### 979131409 skládkach “0‘- ostatn. t 12,150 65,000 789,750

99 Presun hmót HSV
I 338,350

IPresunhmótprekonštr. monolit. betónové It I 18,8501 71,0001 1 338,3501

VRNO7 Dopravné náklady
650,000Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia sub000700014 dopravných nákladov mateniálov Or 1,000 650,000 650,000

Celkom
19493854
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CENOVÁ PONUKAStavba: ČOV Senica - oprava dna dosadzovacej nádrže č.1 a č.2Objekt: dosadzovacia nádrž č.2, II. Etapa prac

Objednávateľ: BVS a.s.,Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29
Zhotoviteľ: INPON,s.r.o Bul(kova 9
Miesto:

Dátum: 9.8. 2019
.

.

Množstvo Cena
C. Kod polozky Popfs

MJ
. Cena celkomcelkom jednotkova

HSV Práce a dodávky HSV
13 008,191

I Zemné práce
733,200Búranie konštrukcii zo betónu železového vo vodárenských1 130901033 nádržiachalebo predpátého vo vykopávkach m3 3,900 188,000 733,200

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie
— 8 264,010Aplíkacia spojovacieho mostika SikaMonotop 910 N, nanášaný ručne2 623475022 (1,Bkg/m2)
m2 31,000 8,300 257,300

3 623475042 Aplíkacia reprofílacnej malty SikaMonoTop 452 (200 kg/m2/100 mm) m2 31,000 178,500 5 533,5004 627452132 Ochranny nater SikaGard WallCoat N v dvoch vrstvach m2 31,000 16,610 514,910Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcii betonárskou oceľou5 273362532 chemickou injektážnou kotvou
cm 130,000 9,150 1 189,5006 627452442 Pretmelenie spary pomocou PU tmelu Sikaflex PRO 3 m2 31,000 24,800 768,800

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie
3 074,491Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 25/30 hr. nad7 919735133 lOOdol5Omm

rn 37,000 24,400 902,8008 952903134 Ocistenie podkladu Od nesudrznych casti tlakovou vodou m2 31 ‚000 15,500 480,500Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmót za prvé podlažie nad alebo9 979011111 ood základným podlažím
t 8,850 33,000 292,050

10 9790811 11 Odvoz sutiny a vybúraných hmót na skládku do 1 km t 8,850 32,000 283,200
11 979081121 Odvoz sutiny a vybúrariých hmót na skládku za každý ďalší 1 km t 177,000 1,625 287,625Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmót za každých12 979082121 ďalších5m

t 8,850 1,795 15,886Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu13 979087213 vybúraných hmót
t 8,850 26,800 237,180Poplatok za uloženie a zneškodnenie stav. sute navymedzených14 979131409 skládkach “0“ - ostatn.
t 8,850 65,000 575,250

99 Presun hmót HSV
936,49015 1998012024 lPresun hmót pre konštr. monolit. betónové t I 13,1901 71,0001 936,4901

VRNO7 Dopravné náklady
480,000Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia sub16 000700014 dopravných nákladov materiálov

or 1,000 480,000 480,000

Celkom
13 488,191
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‚ *‘ n r‘ ‘‘

i 6 r ‘ ‚ Bulíkova985104 Bratislava
Reglstrácia Obchodný register Okresného súdu Bratislava I. oddiel Sro, vlotkó Cisio: 38692/B

ČESTNÉ VVHLÁSENIE

Dolu podplsaný Ing. Martin Mihala. konater spoločnosti INPON,, s.r.o., so sidlomBulikova 9, Bratislava ‚ Čestne vyhIasujem, že použité produkty a Činnost. pri realizácli stavby„Oprava dna doeadzovacej nádrže Č.I a ČJ v Člatlarni odpadových vOd Senic? nebudú maťnegaUvny vplyv na životné prostredle v zmysle doložených certiflkMov.

V Bratislave dňa 01.07.2019

1Č0P14 SK2022104238
ičo 33969491


