Evidenčné číslo zhotoviteľa: PL-001/2016/1
Evidenčné číslo objednávateľa:
DODATOK č.1 k
ZMLUVE O DIELO č. PL-001/2016
uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
štatutárny zástupca:
Osoba oprávnená na jednanie:
- vo veciach zmluvy:
- v technických veciach:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
Fax:
E-mail:
www:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT (BIC):
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Plaveč
OcÚ Plaveč, Hviezdoslavova 101/4, 065 44 Plaveč,
okr. Stará Ľubovňa
Ing. Štefan Murcko, starosta obce
Ing. Štefan Murcko, starosta obce
Ing. Štefan Murcko, starosta obce
00330116
2020698768
Neplatca DPH
+ 421 (0)52/4921783
+ 421 (0)52/4921711
starosta.plavec@slnet.sk
www.plavec.sk
VÚB a.s., pobočka Stará Ľubovňa
13228602/0200
SK06 0200 0000 0000 1322 8602
SUBASKBX

a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Tomáš Dinis
Sídlo:
Kamenica 119, 082 71 Kamenica
IČO:
31280641
DIČ:
1020760961
IČ pre daň:
SK1020760961
Zapísaný:
v živnostenskom registri pod č.: 708-7360
Štatutárny zástupca:
Tomáš Dinis
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Tomáš Dinis, konateľ
Oprávnený jednať vo veciach technických: Tomáš Dinis, Ing. Peter Štucka
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Lipany
Číslo účtu:
vo formáte IBAN:
SK89 0900 0000 0000 9630 3590
SWIFT /BIC/:
GIBASKBX
Tel.:
+421 (0)51/4573233
Fax:
+421 (0)51/4573233
E-mail:
tomas.dinis@centrum.sk
Webová stránka:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
uzatvárajú tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len ako „Dodatok“)
Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I
Predmet Dodatku
1.1

1.2

1.3
1.4

Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo č. PL-001/2016
(ďalej len „Zmluva“) uzavretej na projekt: „Zateplenie obecného úradu v obci
Plaveč“ pre naviac práce súvisiace s podmienkami Výzvy č. OPKZP-PO4-SC4312015-6 v súlade s podmienkami Zmluvy body 4.2, 4.6, 7.9, 8.17, 20.3 a v súlade so
zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo
„zákon“ alebo „ZoVO“), resp. so zákon o verejnom obstarávaní v platnom znení,
vrátane všetkých relevantných metodických usmernení a výkladových stanovísk
vydaných Úradom pre verejné obstarávanie. Predmetom Dodatku je aj upresnenie
splatnosti faktúr.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať naviac prác priamo súvisiacich s predmetným
stavebným dielom, nakoľko to vyžaduje splnenie podmienok určených Výzvou č.
OPKZP-PO4-SC431-2015-6 – splnenie minimálnych požiadaviek na energetickú
hospodárnosť budov – dosiahnutie energetickej triedy B pre všetky miesta potreby
energie budovy.
Naviac práce boli objednávateľom, projektantom a stavebným dozorom odsúhlasené.
Podrobná špecifikácia naviac prác tvorí prílohu č.1 a prílohu č.2 tohto Dodatku – Výkaz
výmer – Rozpočet v listinnej a elektronickej podobe. Zmena sa dotýka položiek č. 9, 10
a 19.
Pôvodné znenie pol. č.9: Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm BAUMIT PRO štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy, ekv. Kontaktný zatepľovací systém hr.
150 mm POLYFORM - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy
Nové znenie pol. č.9.1: Kontaktný zatepľovací systém hr. 180 mm BAUMIT PRO štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy, ekv. Kontaktný zatepľovací systém hr.
180 mm POLYFORM - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy

Pôvodné znenie pol. č.10: UEZ 8/60 215mm - skrutkovacia hmoždinka pre všetky typy
podkladov (A, B, C, D, E)
Nové znenie pol. č.10.1: UEZ 8/60 255mm - skrutkovacia hmoždinka pre všetky typy
podkladov (A, B, C, D, E)

Pôvodné znenie pol. č.19: STO soklový profil Sto-Sockelleiste Universal pre hr.
izolantu 150 mm (hliníkový)
Nové znenie pol. č.19.1: STO soklový profil Sto-Sockelleiste Universal pre hr. izolantu
180 mm (hliníkový)

1.5

Cena predmetu zákazky uvedená v bode 7.6 Zmluvy sa upravuje o cenu naviac prác
nasledovne:
Pôvodná dohodnutá cena v Zmluve o dielo:
Cena za celý predmet zákazky v zmysle Zmluvy o dielo: 80 500,00 € bez DPH
16 100,00 € DPH 20%
96 600,00 € s DPH

Cena za celý predmet zákazky sa mení nasledovne:

1.6

81 774,64 € bez DPH
16 354,93 € DPH 20%
98 129,57 € s DPH

Bod 8.18 sa upresňuje nasledovne:
Pôvodné znenie: 8.18 Splatnosť faktúr sa stanovuje na 30 dní odo dňa ich vystavenia.
Prípadné drobné zmeny v platobných podmienkach budú upresnené formou Dodatku k
ZoD, pokiaľ si to budú vyžadovať predpísané zmluvné podmienky poskytovateľa
dotácie a pod..
Nové znenie: 8.18 Splatnosť faktúr sa stanovuje na 30 dní odo dňa ich doručenia.
Prípadné drobné zmeny v platobných podmienkach budú upresnené formou Dodatku k
ZoD, pokiaľ si to budú vyžadovať predpísané zmluvné podmienky poskytovateľa
dotácie a pod..
ČLÁNOK II
Záverečné ustanovenia

2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom zostávajú
nezmenené v platnosti.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je Ocenený výkaz výmer - Rozpočet uvedený
v Prílohe č.1 a č.2.
Tento Dodatok sa stáva platným dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinným deň po zverejnení na internetovej stránke objednávateľa
v súlade so zákonom NR SR č.546/2010 Z. z..
V zmysle bodu 20.3 Zmluvy je možné Zmluvu meniť len formou písomných
a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán, resp. po prípadnom
schválení poskytovateľom NFP, ak to poskytovateľ bude vyžadovať. Objednávateľ
zverejní tento Dodatok na svojej internetovej stránke a v súlade so zákonom o verejnom
obstarávaní a následne oznámi zhotoviteľovi písomnou formou účinnosť Dodatku.
Tento Dodatok sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre
objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
Účastníci tohto Dodatku prehlasujú, že si tento Dodatok prečítali, že súhlasia s jeho
obsahom, že tento bol spísaný na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej
vôle a nebol dohodnutý v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na
dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Plavči

V Kamenici

dňa 14.03.2017

dňa 11.11.2016

Za objednávateľa:
(podpísané)

___________________________
Ing. Štefan Murcko

Za zhotoviteľa:
(podpísané)

_________________________________
Tomáš Dinis, konateľ

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:
Príloha č.1: Vyplnený a ocenený Výkaz výmer – Rozpočet v listinnej podobe
Príloha č.2: Vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe vo
formáte .xls (na CD/DVD nosič)

