Zmena č. 1
Zmluvy o dielo č. 289-013/2018
medzi:
1. Objednávateľ:
Názov:
Obec Nededza
Sídlo:
Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
IČO:
00321516
DIČ:
2020677582
Zastúpenie:
PhDr. Peter Vajda, starosta obce
Bankové spojenie: SK87 5600 0000 00560474 0002
Prima banka Slovensko, a.s.
Kontaktná osoba: PhDr. Peter Vajda
Kontakt:
0905 513 974
ďalej len objednávateľ na jednej strane
a
2. Zhotoviteľ:
Názov:
MATE, s.r.o.
Sídlo:
M.R. Štefánika 73, 01001 Žilina
IČO:
36394335
DIČ:
2020105076
IČ DPH:
SK2020105076
Zastúpenie:
Stanislav Macek – konateľ
Bankové spojenie: SK35 1100 0000 0026 2841 0135
TATRA Banka, a.s.
Zapísaný v registri: Obchodný register SR, Okresný súd v Žiline
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12454/L
Ďalej len zhotoviteľ na druhej strane
I.
I. a.
Predmet zmluvy
Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť stavebné práce a dodávku materiálov pre zákazku „Chodník pre peších
v súbehu s cestou III/2071 a ulicou Poľná – I. etapa Nededza“ (ďalej len Dielo) za podmienok
dohodnutých v Zmluve o Dielo a odovzdať Objednávateľovi

I. b.
Zmena zmluvy počas jej trvania
V súlade s § 18 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých
zákonov, konkrétne v súlade s ods. (1), písm. b) meníme rozsah predmetu Zmluvy o dielo
a cenu diela na základe predloženého dodatočného rozpočtu na dodávku materiálu
a uskutočnenie stavebných prác a to z dôvodu, že počas realizácie stavebných prác sa
vyskytli stavebné práce, ktoré sú nevyhnutné, nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy,
poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa nie je možná z technických dôvodov.
Táto Zmena Zmluvy akceptuje aj ustanovenia ods. (1) písm. e) – nedochádza k podstatnej
zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.

1. Predmet Zmluvy bol vyšpecifikovaný Rozpočtom vypracovaným dňa 27. 9. 218
Martinom Turčekom, stavebné rozpočty a potvrdený zhotoviteľom – konateľom
firmy MATE, s.r.o., Stanislavom Macekom.
2. Zmluva o dielo sa mení o tieto položky:
- Dodávka a montáž obrubníkov chodníka aj zo strany terénu
- Dodávka a montáž chráničky do telesa chodníka
- Premiestnenie stĺpu verejného osvetlenie
- Zväčšenie plochy výrezu a vyasfaltovania cestného telesa
- Zámková dlažba na stojisku kontajnerov komunálneho odpadu
3. Zmena zmluvy je vyšpecifikovaná:
- Zápisom medzi objednávateľom a zhotoviteľom zo dňa 11. 10. 2018,
- rozpočtom, vypracovaným rozpočtárom Martinom Turčekom a odsúhlaseným
objednávateľom dňa 17. 10. 2018
- fotodokumentáciou pôvodného umiestnenia stĺpu verejného osvetlenia.
Tieto dokumenty sú nedeliteľnou súčasťou tejto Zmeny zmluvy.

II.
Cena diela
1. Pôvodná cena za vykonanie diela na mení nasledovne:
2. Pôvodná cena diela bez DPH:
24 860,04 EUR
Zmena ceny diela bez DPH:
3 966,53 EUR
Cena diela po Zmene zmluvy bez DPH: 28 826,57 EUR
Cena diela po Zmene zmluvy s DPH:
34 591,88 EUR

III.
Záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú predmetom Zmeny zmluvy, ostávajú
v Zmluve o dielo bez zmien.
2. Ak nie je v Zmene zmluvy o dielo uvedené inak, riadia sa z nej vyplývajúce právne
vzťahy príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
3. Zmena zmluvy č. 1 podlieha povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv,
v súlade s ustanoveniami zákona č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
4. Zmena zmluvy č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami
obidvoch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia
5. Zmena zmluvy je vyhotovená 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 Zmenu zmluvy podpísať, že si ju prečítali,
súhlasia s jej obsahom, neuzavreli ju v tiesni, pod nátlakom a ani za zvlášť
nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom Zmenu zmluvy
vlastnoručne podpisujú

V Nededzi, dňa 19. 10. 2018

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

V Žiline, dňa 19. 10. 2018

........................................................
Stanislav Macek – konateľ

Príloha: Zápis medzi objednávateľom a zhotoviteľom zo dňa 11.10.2018
Rozpočet, vypracovaný rozpočtárom a schválený objednávateľom dňa 17. 10. 2018
Fotodokumentácia stĺpu verejného osvetlenia

