DODATOK č. 1
k zmluve o dielo č. 2627/2013
na vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby
DSP (DRS), pre stavbu:
„Inžinierske siete – ul. Nad železničnou stanicou Raslavice“
čl. 1
Zmluvné strany
O b j e d n á v a t e ľ:

Obec Raslavice
Obecný úrad
Hlavná 154
086 41 Raslavice
Ing. Anton Lamanec, starosta obce
00322521
2020624606

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:
Telefón:
E-mail:

054/4792 222
obec@raslavice.sk
(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby

Z h o t o v i t e ľ:

Slovenská 86, 080 01 Prešov
Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, Oddiel: Sro,
Vložka č. 262/P
Ing. Michalom Dúbravským, konateľom spoločnosti
17085501
2020518027
SK2020518027

Právna forma:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

IBAN:
BIC:

SK72 7500 0000 0001 1354 2937

CEKOSKBX

Osoby oprávnené rokovať
za zhotoviteľa:
Telefón/fax:
E-mail:

Ing. Michal Dúbravský
051/7463695, 051/7463699
ispo@ispo.sk
(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

čl. 2
Predmet dodatku
2.1

Objednávateľ a Zhotoviteľ uzavreli dňa 27. 11. 2013 zmluvu o dielo č. 2627/2013, obsahom
ktorej je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a
realizáciu stavby DSP(DRS) pre stavbu:
„Inžinierske siete – ul. Nad železničnou stanicou Raslavice“
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2.2 V súlade s ustanovením článku 10 ods. 10.4 , zmluvné strany menia a dopĺňajú zmluvu o dielo
formou dodatku č. 1, predmetom ktorého je:
zväčšenie rozsahu predmetu zmluvy o dielo na základe rozhodnutia vedenia obce a s tým
súvisiaci posun termínu plnenia predmetu zmluvy a zvýšenie ceny diela.

-

čl. 3
Obsah dodatku
3.1 Ustanovenie článku 4 ods. 4.1 sa nahrádza novým znením a to:
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu
uvedenom v čl. 2 a čl. 3 ZoD, v nasledujúcom termíne:
do 31. 03. 2014
3.2 Ustanovenie článku 5 ods. 5.1 sa nahrádza novým znením a to:
5.1 Cena predmetu zmluvy podľa čl. 2, čl. 3 , je zmluvná cena stanovená v súlade so Zákonom
NR SR o cenách č. 18/1996 Z.z., jeho vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z.z. v znení
neskorších zmien a doplnení a predstavuje:
Zmluvná cena bez DPH za DSP(DRS)
DPH 20%:
Zmluvná cena vrátane DPH:

3.914,28 €
782,86 €
4.697,14 €

Slovom: Štyritisíc šesťstodeväťdesiatsedem 14/100

EUR.

čl. 4
Záverečné ustanovenia
4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo, nedotknuté týmto dodatkom, zostávajú nezmenené v
platnosti.
4.2 Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo č. 2627/2013.
4.3 Dodatok č. 1 má dve strany, je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise
pre každú zmluvnú stranu.
Príloha č.1 k Dod.č.1: Špecifikácia ceny
Dátum:

Dátum: 03. 02. 2014

Za objednávateľa: Ing. Anton Lamanec
starosta obce

Za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti
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