
DODATOK Či
k zmluve o dielo Č. ZODI71/2020/BVS

(d‘alej len „zmluva“) uzavretá podl‘a ustanovenĺ 536 a nasl. zákona č. 513/1 991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov (d‘alej len „Obchodný zákonnĺk“) na

„Nepredvídané opravy zariadení ASRTP pre divíziu Čov a DOOV“
1.

Zmluvné strany

1.1 Objednávatel‘ Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

Zástupca zodpovedný
vo veciach zmluvných : JUDr. Peter Olajoš

predseda predstavenstva/generálny riaditel‘
na základe štatútu predstavenstva

Zástupca zodpovedný
vo veciach technických : Ing. Pavel Levársky, vedúci divízie čistenia

odpadových vöd

Zápis Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sa, vložka č. 3080/B

IČO : 35 850 370
IČ DPH SK2020263432
DIČ : 2020263432
IBAN : SKO7 0200 0000 0000 0100 4062
BIC : SUBASKBX

(dalej len „objednávatel‘“)

1.2 Zhotovitel‘ : APLIK, spol. s r.o.
Pri Sajbách 1, 831 06 Bratislava

Statutárny zástupca : Ing. Jozef Král‘, konateľ

Zástupca zodpovedný
vo veciach technických : Ing. Ivan Ziška, konatel‘

Zápis Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
‘ oddiel: Sro, vložka Č. 21679/B

Ičo : 35787775
IČ DPH : 5K2020201799
DIČ : 2020201799
IBAN : SK8O 1100 0000 0026 24340854
BIC TATRSKBX

(d‘alej len ‚zhotovitel“)

(objednávatel‘ a zhotovitel‘ d‘alej len ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo „zmluvná
strana‘)
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Článok 2.
Predmet dodatku č.1

2.1 Zmluvné strany sa v zmysle ustanovení Článku 12. odseku 12.2 zmluvy o dielo Č. Z0D17112020/BVS
(ďalej len zmluva) uzatvorenej 05.05.2020 dohodli na tomto dodatku Čl, ktorým sa po nadobudnutí
jeho účinnosti mení znenie nasledovných ustanovení zmluvy.

2.2 V Článku 3. Čas plnenia sa mení znenie odseku 3.1 zmluvy a nahrádza sa nasledovným znením:

3.1 Termín plnenia predmetu zmluvy podl‘a Článku 2. odseku 2.1 zmluvy je odo dňa nadobudnutia
účinnosti tejto zmluvy do dvanást (12) mesiacov, alebo do vyčerpania sumy finančného limitu vo
výške 52 170,- EUR bez DPH (slovom pšt‘desiatdvatisíc stosedemdesiat eur), podIa toho, čo
nastane skór.

Článok 3.
Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dodatkom Č.1 dotknuté, ostávajú v celosti platné
a nezmenené.

3.2. Dodatok č.1 je vypracovaný v troch (3) vyhotoveniach ‚ z ktorých dve (2) vyhotovenia si ponechá
objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie zhotovitel‘.

3.3 Dodatok Č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán
a v prípade, ak ide o dodatok k zmluve, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení

5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (zákon o slobode nformácií) v znení neskorších predpisov, Dodatok Č. 1
nadobudne účinnost‘ dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podIa ustanovení 47a zákona č.
40/1 964 Zb. ObČiansky zákonník v znenĺ neskorších predpisov, nak dňom jeho podpisu oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.

3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok č.1 prečítali a porozumeli mu, že véla v ňom dosiahnutá je

daná, jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že pre)avy völe sú dostatočne určité
a zrozumitelné, zmluvná volnost‘ nie je obmedzená a na znak súhlasu s jej obsahom pripájajú svoje
vlastnoručné podpis.

V Bratislave, dňa: V Bratislave, dňa: 12 FEB. 2Ü21

Za objednávatel‘a: Za zhotovitel‘a:

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. APLIK, spol. s r.o.

JUÖR Peter \lajoš
predseda prectavenstva!generálny riaditel‘
na základe štatu predstavenstva
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