DODATOK č. 1 k
Zmluve o dielo zo dňa 09.04.2018
uzatvorenej podľa ustanovení podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom
znení
ZMLUVNÉ STRANY
1.1

ZHOTOVITEĽ:

Názov organizácie:
UNISTAV spol. s r.o.
Sídlo organizácie:
Priemyselná 279, 905 01 Senica
Štatutárny zástupca:
Ing. Emil Žeňuch, konateľ
IČO:
31409539
DIČ:
2020376127
IČ DPH:
SK2020376127
Osoba oprávnená konať vo veciach technických:
Ing. Emil Žeňuch, konateľ
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo bežného účtu:
SK56 5600 0000 0032 4350 7002
Zapísaná:
v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka
č.1761/T
Telefón, fax:
034/6517881
/ďalej len „zhotoviteľ“/
a
1.2

OBJEDNÁVATEĽ:

Názov organizácie:
Sídlo organizácie:
Štatutárny zástupca:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:

Mesto Skalica
Námestie slobody 145/10, 909 01 Skalica
Ing. Anna Mierna, primátor mesta
00309982
2021093899
VÚB, a.s.
20124182/0200
SK79 0200 0000 0000 2012 4182

Telefón, fax:

+421 346903210

/ďalej len „objednávateľ“/
/ďalej spolu „zhotoviteľ“ a „objednávateľ“ aj ako „zmluvné strany“, respektíve „zmluvná strana“/.

2 PREAMBULA
2.1

Zmluvné strany sa v súlade s ods. 5.6 Zmluvy o dielo dohodli na zmene ceny diela.

3
3.1

Týmto dodatkom sa mení ods. 5.1 čl. 5 Cena diela a platobné podmienky nasledovne:
5.1 Cena diela bola dohodnutá na základe vypracovanej ponuky vo verejnom obstarávaní
a požiadavky objednávateľa na zrealizovanie dodatočných prác a je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Základná cena
Naviac práce
Celková cena
DPH 20%:
CELKOM:

3.2

397.739,76 €
107.095,59 €
504.835,35 €
100.967,07 €
605.802,42 €

4.2
4.3
4.4

bez DPH
bez DPH
bez DPH
DPH
s DPH

Príloha č. 2: Špecifikácia ceny diela – rozpočet (nacenený výkaz výmer) k Zmluve o dielo sa
dopĺňa Prílohou č. 1 tohto dodatku – Špecifikácia naviac prác.
4

4.1

PREDMET DODATKU

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Skalica podľa § 47a Občianskeho
zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.
Tento dodatok je napísaný v šiestich vyhotoveniach, každé s platnosťou originálu, z ktorých
objednávateľ si ponechá štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne na
znak čoho ho zástupcovia zmluvných strán podpisujú, následne potom, ako si tento dodatok
prečítali a jeho obsahu porozumeli.
Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je
Príloha č. 1: Špecifikácia naviac prác

V Senici, dňa 19.12.2018

V Skalici dňa 19.12.2018

Za zhotoviteľa
Ing. Emil Žeňuch, konateľ

Za objednávateľa
Ing. Anna Mierna, primátor mesta
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