Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. 1506/2021 zo dňa 23.06.2021
uzavretá v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“).
Predávajúci:
So sídlom :
Zastúpený :
IČO :
DIČ:
IČ DPH:
Ďalej len Predávajúci
a
Kupujúci:
So sídlom :
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny zástupca:
Ďalej len Kupujúci

PETERSON TECHNIK, s.r.o.
Jesenského 2, 949 01 Nitra
Ing. Daniel Škrabala – konateľ spoločnosti
36553034
2021729567
SK2021729567

AUTOGARÁŽ s.r.o.
Čerešňová 1846, 085 01 Bardejov
44557574
2022755350
SK2022755350
Martin Kotuľak
I.

Predmet dodatku

1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 23.6.2021 Kúpnu zmluvu (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je:
„Skvalitnenie podmienok praktického vyučovania žiakov Spojenej školy Juraja Henisha
modernizáciou výučbovej prevádzky AUTOGARÁŽ, s.r.o.“ v zmysle víťaznej ponuky zhotoviteľa
v súťaži uverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 87/2021 zn. 18668 - MST zo dňa
14.4.2021.
1. 2 Zmluvné strany sa v súlade s bodom 9.2 článku IX. Záverečné ustanovenia Kúpnej zmluvy,
dohodli na:
Oprave odstavca č. 9.6 čl. IX. Záverečné ustanovenia, v znení:
9.6
Kúpna zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni doručenia Správy zo
štandardnej ex post kontroly VO, ktorou bude VO schválené. Kupujúci si vyhradzuje právo
odstúpiť od zmluvy z dôvodu doručenia Správy z kontroly od Poskytovateľa NFP, obsahom
ktorej je nepripustenie výdavkov z predmetného VO do financovania. Výsledok kontroly VO sa
Kupujúci zaväzuje oznámiť Predávajúcemu do 5 dní odo dňa doručenia Správy z kontroly VO.
Oprave odstavca č. 6.2 čl. IX. Práva a povinnosti zmluvných strán, v znení:
6.2
Predmet zmluvy je spolufinancovaný z fondov EÚ, preto je predávajúci povinný strpieť
výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek
počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy a Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon
tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi
poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na
výkon kontroly/auditu,

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi
predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
Príloha č. 1 uvedená pri kúpnej zmluve č. 1506/2021 Technická špecifikácia a parametre
predmetu zákazky sa nahrádza doplnenou prílohou č. 1, ktorá je súčasťou tohto dodatku.
V článku zmluvy VI. Práva a povinnosti zmluvných strán sa dopĺňa odstavec 6.4, v znení:
6.4
- Predávajúci v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov
uviesť v prílohe tejto zmluvy.
- V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania tejto zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa
návrh na zmenu týka, spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia a neexistuje
u neho dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní. Predávajúci je povinný Kupujúcemu najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou
subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude
obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi,
konkrétnu časť diela, ktorú má subdodávateľ vykonať, identifikačné údaje navrhovaného
subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a doklady na preukázanie splnenia podmienok
účasti tak ako je uvedené v prvej vete tohto odstavca.
1.3 Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nedotknuté ostávajú bez zmeny v platnosti.
II. Záverečné ustanovenia
2.1 Tento dodatok je vyhotovený v 5 vyhotoveniach, pričom Kupujúci obdrží 3 vyhotovenia a
Predávajúci obdrží 2 rovnopisy.
2.2 Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni uverejnenia dodatku č.1 na webovej stránke
kupujúceho po splnení odkladnej podmienky. Dodatok č.1 nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim
po dni doručenia Správy zo štandardnej ex post kontroly VO, ktorou bude VO schválené. Kupujúci si
vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu doručenia Správy z kontroly od Poskytovateľa NFP,
obsahom ktorej je nepripustenie výdavkov z predmetného VO do financovania. Výsledok kontroly VO
sa Kupujúci zaväzuje oznámiť Predávajúcemu do 5 dní odo dňa doručenia Správy z kontroly VO.
2.3 Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok je prejavom ich slobodnej vôle, že nebol uzatvorený
v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ho a na znak súhlasu s jeho obsahom ho
vlastnoručne podpisujú.

Prílohy dodatku: Príloha č1͘ - Technická špecifikácia a parametre predmetu zákazky

