DODATOK č.1
K zmluve o dielo zo dňa 10.07.2018
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
IBAN:
/ďalej len objednávateľ/

Obec Žehňa
082 06 Žehňa 151
00 328 057
2021296772
Slavomír Lipták, starosta
Prima banka, pobočka Prešov
SK58 5600 0000 0088 1927 6001

a
Zhotoviteľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
IBAN:
/ďalej len zhotoviteľ/

Tibor Bramuška - BRATEX
Prostějovská 3, 080 01 Prešov
14321254
1032338197
Tibor Bramuška
VÚB, a.s.
SK25 0200 0000 0002 4254 5572

V súlade s čl. X. Záverečné ustanovenia, bod 10.2, sa zmluvné strany vzájomne
dohodli na prijatí tohto Dodatku č.1, ktorým upravujú nasledovné ustanovenia zmluvy
o dielo:
A/ Zmena ceny diela
Z dôvodu potreby nerealizovania menej prác a súčasne potreby realizovania viac
prác nezahrnutých v odovzdanej projektovej dokumentácii, v súťažnom výkaze
výmer a podľa skutočnej potreby realizovaných stavebných prác, upravujú zmluvné
strany čl. IV. Cena za dielo , bod 4.6 nasledovne:
Čl. IV. Cena za dielo
Pôvodné znenie:
4.6.Celková cena diela predstavuje:
cenu celkom bez DPH za všetky práce a dodávky
79 985,15
DPH 20%

15 997,03

Cenu celkom
95 982,18 EUR
slovom: deväťdesiatpäťtisícdeväťstoosemdesiatdva 18/100 EUR .
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Špecifikácia ceny je uvedená v Prílohe č.1 k zmluve – Položkovitý rozpočet, ktorý
slúži výlučne pre ocenenie prác, ktoré sú v ňom uvedené a podľa jednotkových cien
v ňom uvedených

Nové znenie:
4.6. Na základe dohody zmluvných strán sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť
zhotoviteľovi cenu za dielo podľa zhotoviteľom položkovito oceneným výkazom
výmer a v rozsahu zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov, prác a skutočne
dodaných zariadení, výrobkov, materiálov a hmôt. Cena za dielo však nepresiahne
pôvodnú cenu v súlade s verejným obstarávaním 95 982,18 EUR s DPH.
slovom: deväťdesiatpäťtisícdeväťstoosemdesiatdva 18/100 EUR .
Celková cena za dielo nepresiahne pôvodnú cenu 95 982,18 € s DPH.

B/ Zmena termínu zhotovenia diela
Z dôvodu potreby realizovania viac prác nezahrnutých v odovzdanej projektovej
dokumentácii, v súťažnom výkaze výmer a podľa skutočnej potreby realizovaných
stavebných prác, upravujú zmluvné strany čl. III. Miesto a termín zhotovenia diela,
bod 3.1. nasledovne:
Čl. III. Miesto a termín zhotovenia diela
Pôvodné znenie:
3.1. Miestom vykonania diela, t.j. miestom uskutočnenia stavebných prác je:
Žehňa – časť Dúbrava.
Termín zhotovenia diela:
Začiatok realizácie: do 7 dní odo dňa podpisu zmluvy o dielo.
- lehota výstavby: do 90 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.

Nové znenie:
3.1 Miestom vykonania diela, t.j. miestom uskutočnenia stavebných prác je:
Žehňa – časť Dúbrava.
Termín zhotovenia diela:
Začiatok realizácie: do 7 dní odo dňa podpisu zmluvy o dielo.
- lehota výstavby: do 105 kalendárnych dní od odovzdania staveniska.
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Ostatné náležitosti Zmluvy o dielo zo dňa 10.07.2018, ktoré týmto dodatkom č.1
neboli zmenené ostávajú v platnosti bez zmeny.
Dodatok č.1 vrátane rozpočtu zhotoviteľa zo dňa 08.10.2018 tvorí neoddeliteľnú
súčasť Zmluvy o dielo zo dňa 10.07.2018.
Dodatok č.1 je vypracovaný v troch vyhotoveniach , z ktorých dva si ponechá
objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Žehni dňa: 09.10.2018

V Prešove dňa:09.10.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Slavomír Lipták
Starosta

Tibor Bramuška
Majiteľ

Príloha:
- Rozpočet pre práce menej a viac
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