Dodatok k ZMLUVE O DIELO zo dňa 06.05.2020
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na v súlade s
ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako výsledok verejného obstarávania na
predmet zákazky: „ČOV pre základnú školu Cerová“

Preambula
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup podľa § 117 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. 1. Zmluvné strany
1.

OBJEDNÁVATEĽ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IBAN:
Kontakt:
tel./ e-mail:
Právna forma:

Obec Cerová
Cerová č. 104,
906 33 Cerová
Ing. Ján Čerešník
309478
2021063671
SK27 0900 0000 0051 6752 0190
Ing. Ján Čerešník, 0911 529 483
Obec

na strane jednej (ďalej len „Objednávateľ”)
a
2.

ZHOTOVITEĽ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontakt:
tel./ e-mail:
Právna forma:
Zapísaná v OR Okresného súdu Žilina
na strane druhej (ďalej len „Zhotoviteľ”)

BTI s.r.o.
Bánovská cesta 2835/6, 010 01 Žilina
Tomáš Bohuš
47 619 503
2024041558
Slovenská sporiteľňa, a. s.
SK8409000000005122524841
+421948215460 / tbohus@bticonstruct.sk
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Oddiel: Sro, Vložka č.:61755/L

Čl. 2. Východiskové údaje
2.1. Názov stavby:
2.2. Miesto stavby:

ČOV pre základnú školu Cerová
areál základnej školy Cerová

Čl. 3. Predmet Dodatku č. 1
3.1. Predmetom tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 06.05.2020 (ďalej „Dodatok č.
1“) sú práce naviac na realizácii diela ČOV pre základnú školu odsúhlasené obidvomi
zmluvnými stranami.

Č.
21

Popis

MJ

Murivo pilierov a stĺpov z
debniacich tvárnic PREMAC
300x300x250 s betónovou
výplňou C 16/20

Množstvo Jednotková Cena
celkom
cena
celkom

M3 13,965

191,01

2667,45

Cena prác naviac spolu v EUR bez DPH: 2667,45 EUR bez DPH
3.2. Pôvodné znenie bodu 4. 1 zmluvy o dielo, ktoré sa vymazáva a nahrádza novým
znením:
3.3. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená podrobným
položkovým rozpočtom.

Cena za zhotovenie Diela je:
Cena Diela bez DPH:

143 629,73 €

DPH 20%:

28 725, 95 €

Cena spolu s DPH:

172 355,68 €

Nové znenie bodu 4. 1 zmluvy o dielo znie:
3.4. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v
zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená
podrobným položkovým rozpočtom

Cena za zhotovenie Diela je:
Cena Diela bez DPH:

146 297,18 €

DPH 20%:

29 259, 44 €

Cena spolu s DPH:

175 556,62 €

3.5. K cenám v EUR bez DPH bude fakturovaná DPH v zmysle platnej legislatívy.
3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,
v súlade s právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.
3.7. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo bez zjavných vád od zhotoviteľa prevziať a
zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Záverečné ustanovenia
4.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 06.05.2020 zostávajú bezo zmeny.
4.2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený v 3 exemplároch, z toho dve vyhotovenia
pre objednávateľa a jedno vyhotovenie pre zhotoviteľa.
4.3. Účastníci zmluvy prehlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne prečítali, jeho obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne a dobrovoľne podpísali.
4.4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami
a účinnosť nadobudne deň nasledujúci po dni zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa.

V Cerovej dňa 06.10.2020

V Žiline dňa 06.10.2020

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

........................................

...........................................

