Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 13.07.2016
uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa zákona
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Článok I.
Zmluvné strany
1.

Objednávateľ:
Sídlo:
Právna forma:
Zastúpená:
Bankové spojenie:

SPRÁVA MAJETKU MESTA
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
príspevková organizácia s právnou subjektivitou
Bc. Milan Filo, riaditeľ
Československá obchodná banka a.s.,
pobočka Bánovce nad Bebravou
xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx
42 273 668 / 2820006992 / SK2820006992

číslo účtu:
IBAN:
IČO / DIČ / IČ DPH
(ďalej len „objednávateľ“)
2.

Zhotoviteľ:
Sídlo:
Zastúpený:
Označenie registra podnikateľa:
Číslo zápisu:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
SWIFT(BIC) kód:
IČO / DIČ / IČ DPH
(ďalej len „zhotoviteľ”)

MODEST, spol. s r.o.
Partizánska cesta, 957 01 Bánovce nad Bebravou
Ing. Roman Mrocek – prokurista spoločnosti
Okresný súd Trenčín
oddiel Sro, vložka číslo 132/R
VÚB, a.s. pobočka Bánovce nad Bebravou
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
30998131 / 2020416442 / SK2020416442

Článok II.
Predmet dodatku
Dodatok č. 1 dopĺňa Zmluvu o dielo zo dňa 13.07.2016 na realizovanie diela „Oprava
šatní v športovej hale na Ulici F. Urbánka súpisné číslo 1338, v Bánovciach nad Bebravou“,
v rozsahu podľa výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov
k verejnému obstarávaniu zákazky „Oprava šatní v športovej hale na Ulici F. Urbánka
súpisné číslo 1338, v Bánovciach nad Bebravou“, z dôvodu zistenia potreby naviac prác,
ktoré nebolo možné predvídať pri tvorbe podkladov k vyhláseniu verejného obstarávania
a boli zistené až v priebehu realizácie tak, že:
a) v čl. II., ods. 1., písm. a) sa za slová „podľa výkazu výmer“ vkladajú slová „a
doplňujúceho výkazu výmer nepredvídaných naviac prác“.
b) v čl. III., ods. 1., písm. b) sa vypúšťa údaj „11.08.2016“ a nahrádza sa termínom
„18.08.2016“.
c)
v čl.
IV.,
sa
vypúšťajú
slová
„13 474,26 €
vrátane
DPH
(slovom
trinásťtisícštyristosedemdesiatštyri eur a dvadsaťšesť centov) (v členení 11 228,55,- €
bez DPH, DPH 20% 2 245,71 €)“ a nahrádzajú sa slovami „16 161,85 € vrátane DPH
(slovom šestnásťtisícstošesťdesiatjeden eur a osemdesiatpäť centov) (v členení
13 468,21,- € bez DPH, DPH 20% 2 693,64 €)“.

Článok III.
Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 13.07.2016 nie sú znením tohto dodatku
č. 1 dotknuté a zostávajú v plnom rozsahu v platnosti a účinnosti.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia
1.

2.

3.
4.

5.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu štatutárnymi zástupcami zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia (s odkazom na § 47a,
ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení)
Tento dodatok v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
v platnom znení:
a) Správa majetku mesta zverejní na webovom sídle zriaďovateľa, alebo
b) ak dodatok nie je zverejnený podľa písm. a) tohto ods. do 7 dní odo dňa jeho
uzatvorenia, môže účastník zmluvy podať návrh na zverejnenie dodatku
v Obchodnom vestníku.
Tento dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3
vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.
Právne vzťahy, vyplývajúce z tohto dodatku a neupravené v tomto dodatku, sa riadia
príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom
znení.
Zmluvné strany si dodatok pozorne prečítali a prehlasujú, že jeho text im je
zrozumiteľný, jeho význam zrejmý a určitý, a že dodatok je prejavom ich slobodnej
a vážnej vôle a nebol uzavretý pod nátlakom za nevýhodných podmienok, čo
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.
V Bánovciach nad Bebravou, dňa 09.08.2016
Za objednávateľa:

...........................................................
Bc. Milan Filo
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

................................................................
Ing. Roman Mrocek
prokurista

