Dodatok č. 1 k zmluve
na realizáciu stavebných prác
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“)
medzi:
Objednávateľ:
Obec Dolné Otrokovce
Sídlo: Dolné Otrokovce 44 920 61 Dolné Otrokovce
IČO: 00312428
Zastúpený: Pavel Zbojek – starosta obce
Telefón: 0903 407 551 e-mail: starosta@dolneotrokovce.sk
Bankové spojenie : SK90 0900 0000 0050 2449 9152
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Fendi s.r.o.
Vajanského 363
024 01 Kysucké Nové Mesto
Zastúpený: Jaroslav Hradňanský, konateľ
JUDr. Jaroslav Hradňanský, riaditeľ
Vo veciach technických: Ing. Jozef Kutlík, stavbyvedúci, Osvedčenie č. 09956*10*
p. Vladimír Bartoščák
Bankové spojenie: IBAN: SK90 0900 0000 0051 7434 5431
Telefón: 0948 648 498, e-mail: konatel.fendi@gmail.com
IČO: 53297903
IČ DPH: SK2121325547
DIČ: 2121325547
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Preambula
Na základe skutkového stavu preukázaného obhliadkami na kontrolných dňoch boli zistené
naviac práce a dodávky nezahrnuté v Zmluve o dielo zo dňa 29.04.2022 a jej prílohy č. 1
výkaz - výmeru na stavbu : „Prestavba a dostavba budovy Obecného úradu - Dolné
Otrokovce“ a sú nevyhnutné k jej realizácii. Cena diela sa nebude navyšovať viac, ako to
dovoľuje ustanovenie § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní
a hodnota všetkých zmien bude nižšia ako 15% hodnoty pôvodnej ceny diela vysúťaženej
v rámci verejného obstarávania.
II. Predmet dodatku
2.1. Zmluvné strany sa podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o verejnom
obstarávaní") dohodli na uzavretí tohto Dodatku č.1 k Zmluve o dielo, ktorého predmetom je
doplnenie chýbajúcej elektroinštalácie, vykurovania, ohrevu vody a chýbajúcej
zdravotechniky. Zmenou sa nemení charakter zmluvy. Zmluvné strany sa v zmysle § 18
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní dohodli na zmenách Zmluvy o dielo špecifikovaných v
nižšie citovaných článkoch tohto Dodatku č. 1 nasledovne:

-

cena prác a dodávok, ktoré sú predmetom naviac prác pozostáva z dodania
elektroinštalácie, vypínačov, zásuviek, osvetlenia, vykurovacích telies, pomocného
rozvádzača s istením a elektroinštalačného materiálu, ktoré neboli predmetom
verejného obstarávania, preto nie sú zahrnuté do výkaz-výmeru ZoD a sú
nevyhnutne potrebné k realizácií diela,

-

cena prác a dodávok, ktoré sú predmetom naviac prác pozostáva z dodania
zdravotechniky, rozvodov kanalizácie, rozvodov vody, rozvodov odpadu umývadiel,
WC mís so splachovačom, umývadiel, vodovodných batérii, prietokových
ohrievačov a vodoinštalačného materiálu, ktoré neboli predmetom verejného
obstarávania, preto nie sú zahrnuté do výkaz-výmeru ZoD a sú nevyhnutne
potrebné k realizácií diela.
III. Cena

3.1. Cena prác a naviac dodávok, ktoré sú predmetom dodatku č. 1 je spolu 3.100,- EUR
bez DPH za zhotovenie kompletného predmetu dodatku č. 1 a je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a
jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a celková cena
diela je :
Pôvodná cena bez DPH:
Cena naviac prác bez DPH:
Cena spolu bez DPH:
DPH:
Cena celkom spolu v EUR s DPH:

20.764,45,- EUR
3.100,00,- EUR
23.864,45,- EUR
4.772,89,- EUR
28.637,34,- EUR

3.2. Cena za zhotovenie kompletného predmetu zmluvy zahrňuje všetky náklady zhotoviteľa
pri realizácii predmetu zmluvy.
3.3. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.
IV. Záverečné ustanovenia
4.1

Tento dodatok č. 1 ku zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpisom zmluvných
strán a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na webovom sídle Objednávateľa.

4.2

Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že dodatok č.1 k zmluve bol uzavretý slobodne,
vážne, je formulovaný určito a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ho
potvrdzujú podpismi svojich štatutárnych orgánov.

4.3

Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach s platnosťou
originálu, pričom Objednávateľ obdrží štyri (4) podpísané vyhotovenia a Zhotoviteľ
dve (2) podpísané vyhotovenia.

V Dolné Otrokovce, dňa: 20.06.2022

V Dolné Otrokovce, dňa: 20.06.2022

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

___________________________

___________________________

Pavel Zbojek
starosta obce

Jaroslav Hradňanský
konateľ
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