Zmena č. 1
ZMLUVY O DIELO
na realizáciu stavebných prác
„AMFITEATER NEDEDZA“
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka.
Preambula
Tento dodatok je uzavretý na základe § 18 Zmena zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej
zmluvy počas ich trvania, a to ods. (1) písm. a) a písm. b) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o doplnení niektorých zákonov, kde zhotoviteľom je hospodársky subjekt ako
úspešný uchádzač z verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou

Článok I
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:

Obec Nededza
Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

Zastúpený:
Kontakt
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zriaďovateľ:

PhDr. Petrom Vajdom, starostom obce
tel.:041/5980519
00321516
2020677582
Prima banka Slovensko, pobočka Źilina
5604740002/5600
v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb.

(ďalej len: „Objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Kontakt:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

Unistav Teplička, s.r.o.
Fatranská 1326/124, 013 01 Teplička nad Váhom
Anton Obšivan, konateľ
0903 152 148
36418633
2021851953
SK2021851953
Tatra banka, a.s.
2627788531/1100

(ďalej len ako Zhotoviteľ)

zapísaný v Registri konečných užívateľov výhod vedenom na www.uvo.gov.sk
a v Obchodnom registri SR
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Článok II
Predmet zmeny zmluvy
2.1. Predmetom zmeny zmluvy sú:
2.1.1 V súlade s § 18 ods. (1) písm. a): stavebné práce – „ AMFITEATER NEDEDZA“,
o ktorých bolo v súťažných podkladoch uvedené, že verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
dodať niektoré materiály na uskutočnenie stavebných prác, o ktoré sa zníži hodnota zákazky,
čo je zakotvené zároveň v Zmluve o dielo, Článok V Spolupôsobenie objednávateľa, v bode
5.3 cit.: „Objednávateľ si vyhradzuje právo zníženia zmluvnej ceny, ktorá bola výsledkom
procesu verejného obstarávania a to v prípade dodania vlastného materiálu čiastočne alebo
úplne opracovaného v súlade s výkazom – výmer, prípadne o inštalovanie/zabudovanie
materiálov, ktoré objednávateľ pokladá za neekonomické.“
A to: vylúčenie položiek z výkaz-výmer:
1. 30,33,35- drevná hmota
2. 54,55,56 – keramická dlažba na schody
3. 62 - osvetlenie
2.1.2 V súlade s § 18 ods. (1) písm. b): doplňujúce stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie
sú zahrnuté v pôvodnej zmluve, poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa nie je
možná z technických dôvodov, pričom ide o požiadavku interoperability s existujúcimi
inštaláciami podľa pôvodnej zmluvy
A to:
1. zámena materiálu na položke 58 z OSB dosiek na dosky z mäkkého reziva a doplnenie
položiek, ktoré neboli predmetom výkazu – výmer podľa rozpočtu z 15.06.2017
Článok VI
Zmena ceny diela
6.1.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu čl. 2 a 3 Zmluvy o dielo sa
znižuje na základe upraveného rozpočtu v súlade s § 18 ods. (1) písm. a) takto:
Upravená cena – anulované položky za dodávku materiálu objednávateľom a vynulovanie
položiek, ktoré pokladá objednávateľ za neekonomické:

Cena predmetu diela: 29 178,56 EUR bez DPH
DPH 20 % :
5 835,71.EUR
Cena spolu :
slovom:

35 014,27 EUR s DPH
tridsaťpäťtisícštrnášťeur a dvadsaťsedem centov

6.1.2 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo v rozsahu čl. 2 a 3 Zmluvy o dielo sa
zvyšuje na základe upraveného rozpočtu v súlade s § 18 ods. (1) písm. b) o položky
dodatočného Rozpočtu zo dňa 8. 6. 2017, odsúhlaseného projektantom Ing. Sobčákom, takto:
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Cena predmetu diela: 2 062,93 EUR bez DPH
DPH 20 % :
412, 59 EUR
Cena spolu :
slovom:

2 475,52 EUR s DPH
Dvetisícštyristosedemdesiatpäťeur a päťdesiatdva centov

6.1.3 Výsledná cena diela, po zmene podľa bodu 6. 1.1 a 6.1.2:
Cena predmetu diela: 31 241,49 EUR bez DPH
DPH 20 % :
6 248,30 EUR
Cena spolu :
slovom:
centov

37 489,79 EUR s DPH
Tridsaťsedemtisícštyristoosemdesiatdeväťeur a sedemdesiatdeväť

Článok IX
Záverečné ustanovenia
Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú bez zmeny

Prílohy: Upravený rozpočet zo dňa 22. 5. 2017
Rozpočet naviac prác zo dňa 15. 6. 2017

V Nededzi., dňa 19.06.2017

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

......................................................................
Anton Obšivan, konateľ

Objednávateľ

Zhotoviteľ
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