DODATOK č.l
k
ZMLUVE O DIELO č.2/ OC III.U/2022
uzatvorenej dňa 29.03.2022 na predmet „ Odvodnenie cesty pri detskom ihrisku - III. ulička
Čakajovce“- v zmysle §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov ( ďalej len „Obchodný zákonník“) a ako výsledok verejného obstarávania podľa
zákona §343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len
zákon o verejnom obstarávaní), ( ďalej ako Dodatok č.l).

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zástupca objednávateľa vo veciach
a) technických:
b) zmluvných:
(ďalej len „ objednávateľ“)

Obec Čakajovce
Obecný úrad Čakajovce, 951 43 Čakajovce č. 58
Milan Greguš - starosta obce
00307807
2021062692
Prima banka Slovensko, a.s.
SK22 5600 0000 0008 0531 6002
Milan Greguš
Milan Greguš

a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

BARO-STAV, plus s.r.o.
951 43 Čakajovce 258,
Lukáš Bíro - konateľ
52932982
2121188597
Československá obchodná banka a.s.
SK09 7500 0000 0040 2789 5105

Článok II.
PREAMBULA- dôvody uzatvorenia Dodatku č.l

V priebehu realizácie stavebných prác predmetu zákazky „ Odvodnenie cesty pri detskom
ihrisku - III. ulička Čakajovce “ bola zhotoviteľom stavby zistená nevyhnutná potreba realizácie
prác naviac, v rozsahu uvedeného v tomto dodatku.
V čase verejného obstarávania a ani ku dňu uzatvorenia zmluvy nebol známa potreba
identifikovaných prác naviac a o potrebe prác naviac bol riadne v zmysle zmluvy informovaný
Objednávateľ.

Podrobný a jednoznačný položkový rozpis nevyhnutných prác naviac a ich ocenenie cena práce naviac o ktorú sa navyšuje cena celkom za predmet zákazky je stanovená
v rozpočte, ktorý je súčasťou tohto dodatku.
2.2

Zmluvné strany uzatvárajú tento dodatok č.l v súlade s § 18 ods. 1. písm.b) zákona
o verejnom obstarávaní a v súlade so súvisiacimi ďalšími zmluvnými podmienkami vyplývajúcimi
z uzatvorenej Zmluvy o dielo.

2.3

Na základe dohody zmluvných strán v zmysle Dodatku č. 1 dochádza k navýšeniu dohodnutej
celkovej ceny Diela o hodnotu prác naviac vo výške:

Názov
Trativod so šachtou a
skružami
Vybúranie
a vyasfaltovanie
cesty pri žľaboch
60m2

Cena bez DPH (€)
1 125,-

DPH 20% (€)
225,-

Cena spolu ( €)
1 350,-

2 869,17

573,83

3 443,-

Celková cena prác naviac s DPH:

4 793,- EUR

Článok III.
ZMENA ZMLUVY
3.1.1

Dodatkom č. 1 sa mení Zmluva o Dielo nasledovne:

3.1.2 Pôvodné znenie článku V. Cena za dielo v bode 5.2 sa v zmysle Dodatku č.l mení
v hodnote ceny diela v súvislosti s jej navýšením o hodnotu prác naviac ( 4.793,- EUR s DPH)
nasledovne:
„ 5.2 Cena diel v rozsahu článku II. tejto zmluvy je dohodnutá nasledovne
Cena diela bez DPH:
DPH 20%:
Celková cena diela s DPH:

17 441,87 EUR
3 488,37 EUR
20 930,24EUR

Celková cena s DPH slovom: dvadsaťtisícdevätstotridsať a 24/EUR“
Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
4.1 Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku č.l, ale ním výslovne
neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich
všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky a ES.
4.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná v rozsahu zodpovedajúcom rozsahu prác uvedenom
v Zmluve o dielo a v rozsahu prác naviac podľa Dodatku č. 1.
4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že nedochádza k iným zmenám Zmluvy o dielo ako k tým, ktoré sú
upravené v Článku III. tohto Dodatku č. 1.

4.4 Dodatok č.l je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z toho jeden obdrží Objednávateľ a jeden
Zhotoviteľ.
4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho
obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné,
určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku č!l a na znak
slobodného a vážneho súhlasu podpísali.
4.6 Tento Dodatok č.l podlieha povinnému zverejňovaniu podľa osobitného predpisu.
4.7 Pre nadobudnutie účinnosti je potrebné, aby boli splnené všetky podmienky, ktoré sa viažu na
nadobnutie účinnosti Dodatku č.l podľa platných predpisov.
4.8 O nadobudnutí účinnosti Dodatku č.l bude Objednávateľ bezodkladne, a to najneskôr do 5
pracovných dní po doručení oznámenia o správnosti a oprávnenosti uzavretia Dodatku č.l
informovať Zhotoviteľa.

Za objednávateľa:
V Čakajovciach, dňa
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Za zhotoviteľa:
V Čakajovciach dňa / / • Oj _
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BARO-STAV, p lu s ».r.o .

Čakajovce 258,951 43 Čakajovce ^
IČO: 52932982 DiČL2t21l8fl£SZ___

Milan Greguš, Starosta obce Čakajovce

Lukáš Bíro, konateľ BARO-STAV, plus s.r.o.

