Dodatok č. 1
K
ZMLUVE O DIELO č. 20200525
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Čl. 1
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:
IČO:
DIČ:
Telefón:
E – mail:
Web:
1.2 Zhotoviteľ
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby
oprávnené rokovať
I
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Telefón:
E – mail:
Zapísaný:

Obec Kazimír
Hlavná 93/105, 076 13 Kazimír
Bc. Tomáš Toma, starosta obce
Bc. Tomáš Toma, starosta obce
00331597
2020773436
056/670 18 29
obeckazimir@stonline.sk
www.kazimir.sk

NOVICOM s.r.o.
Slivník 61, 076 12 Slivník
Ing. Peter Novák, konateľ spoločnosti
Ing. Peter Novák
Ing. Radovan Novák
Slovenská sporiteľňa, a.s.
SK8409000000000552562677
36591891
2022001465
SK2022001465
056/6685305
novicom@novicom.sk
v OR OS Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 16420/V
Preambula

Zmluva o dielo sa uzatvorila ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o verejnom obstarávaní“).
Čl. 2 Predmet dodatku
2.1 Predmetom Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20200525 na realizáciu zákazky: „Skupinový vodovod II.
etapa Veľaty - Michaľany - Lastovce - Kazimír a Brezina“ je úprava niektorých zmluvných dojednaní
týkajúcich sa zmeny obsahu prác z dôvodu vyžiadania si zmeny technologického postupu výstavby
diela a z dôvodu zosúladenia rozpočtu s projektovou dokumentáciu.

Strana 1 z 2

Predmetom Dodatku č. 1 je teda zmena zloženia položiek v rozpočte, ktorá má za následok úsporu
a zníženie celkovej ceny diela. Rozpočty obsahujúce položky, ktoré sa z rozpočtu vypúšťajú, rozpočet
s položkami, ktoré sa do rozpočtu dopĺňajú a celkový rozpočet po zmene sú súčasťou tohto dodatku.
V zmysle vyššie uvedeného sa preto nemení článok 5. Cena predmetu zmluvy, bod 5.2. nasledovne:
______________________________________________________________________________________
Čl. 5 Cena predmetu zmluvy
5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom.
Cena diela je:
Cena bez DPH
DPH 20 %
Celková cena diela

172 846,17 EUR
34 569,23 EUR
207 415,40 EUR

Slovom: Dvestosedemtisíc štyristopätnásťtisíc Eur a 40/100 centov,
_____________________________________________________________________________________

3. Záverečné ustanovenia
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20200525 nadobúda platnosť dňom podpísania oboma
zmluvnými stranami a nadobudne v súlade s ust. § 47a Občianskeho zákonníka účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia Objednávateľom.
Okamihom podpisu tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20200525 oboma zmluvnými stranami
je prejavený súhlas s celým jej obsahom.
Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20200525 ostávajú nezmenené.
Nedeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 20200525 sú prílohy:
Príloha č. 1 – Rozpočet k Dodatku č. 1 s vypustenými položkami z rozpočtu zmluvy o dielo č.
20200525
Príloha č. 2 – Rozpočet k Dodatku č. 1 s položkami, ktoré sa dopĺňajú do rozpočtu zmluvy o dielo
č. 20200525
Príloha č. 3 – Celkový rozpočet po zmene v zmysle Dodatku č. 1 k zmluve o dielo č. 20200525
Príloha č. 4 – Záznam zo stretnutia za účelom schválenia zmeny realizácie stavby
Zmluvné strany potvrdzujú, že tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20200525 vrátane jeho
platných príloh je zrozumiteľný, nebol uzavretý v tiesni, že si ho pred podpisom prečítali a
porozumeli jeho obsahu, na dôkaz čoho dodatok vlastnoručne podpísali.
Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 20200525 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých
dva si ponechá objednávateľ a dva zhotoviteľ.

V Kazimíri

V Slivníku

dňa ........................

dňa 25.09.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

___________________________
Bc. Tomáš Toma
starosta obce

_________________________________
Ing. Peter Novák
konateľ spoločnosti
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