DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo, uzavretej v súlade s výsledkom verejného obstarávania, dňa 10.04.2017

Objednávateľ: Obec Nededza
Zastúpený:

PhDr. Peter Vajda, starosta obce

So sídlom:

Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

IČO:

00321516

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK87 5600 0000 0056 0474 0002
a
Zhotoviteľ:

DEOS Žilina, s.r.o.

Zastúpený:

Miroslav Múčka – konateľ spoločnosti

So sídlom:

Samuela Timona105, 010 04 Žilina

IČO:

47799960

DIČ:
2024101838
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, pobočka Žilina
Číslo účtu:
5058469592/0900

Článok I
Predmet DODATKU č. 1
1. Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo je vyšpecifikovanie realizácie a financovania
predmetu zmluvy o dielo „Nededza, dom č. 3 (kaštieľ)“ , objednávateľom

Článok II
Špecifikácia realizácie a financovania predmetu zmluvy
1. Objednávateľ v procese verejného obstarávania – v dokumente Súťažné podklady, v časti
5. Miesto a termín plnenia zákazky, v bode 5.2 určil požiadavku na realizáciu stavebných prác
na obdobie 4 rokov takto:
- predpokladaný začiatok III. Q. 2016 v celkovej dĺžke
trvania 36 mesiacov a uviedol predpokladané financovanie stavby s DPH takto:
Rok 2016 – 5 mesiacov - finančný objem: 36 000.-€
Rok 2017 –12 mesiacov - finančný objem: 90 000.-€
Rok 2018 – 12 mesiacov - finančný objem: 104 000.-€
Rok 2019 – 7 mesiacov - finančný objem: 110 000.-€
2. Objednávateľ v procese verejného obstarávania, v Súťažných podkladoch v bode 5.2. si
vyhradil právo úpravy realizácie a financovania stavebných prác podľa finančných možností
obce
3. Objednávateľ upravuje realizáciu stavebných prác a ich financovanie, v súlade
s ponukovou cenou zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní a v už podpísanej Zmluve o dielo –
250 135,38 € s DPH nasledovne:
Rok 2016 – 5 mesiacov - finančný objem: 36 000.-€, uhradené 35 867,88 €
Rok 2017 – 3 mesiace finančný objem: 70 000.-€
Rok 2018 – 3 mesiace finančný objem: 45 000.-€
Rok 2019 – 7 mesiacov - finančný objem: 100 000.-€
Článok II
Záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom Dodatku č. 1 ostávajú v Zmluve
o dielo bez zmien.
2. Ak nie je v Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo dohodnuté inak, riadia sa z nej vyplývajúce
právne vzťahy príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
3. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri
zmlúv, v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými
zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia.

5. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých
objednávateľ i zhotoviteľ obdržia zhodne po dva rovnopisy. Každý rovnopis má váhu
originálu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo podpísať, že si
ho prečítali, súhlasia s jeho obsahom, neuzavreli ho v tiesni, pod nátlakom a ani za zvlášť
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
vlastnoručne podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Nededzi, dňa 10.04.2017

V Nededzi, dňa 10.04.2017

.........................................................
PhDr. Peter Vajda, starosta obce

....................................................
Miroslav Múčka, konateľ

