Obec Raslavice
DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo č. 2108/ 2011
Zmluvné strany:
1.
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Konajúci:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:

Obec Raslavice
Obecný úrad Raslavice, Hlavná 154, 086 41 Raslavice
Ing. Anton Lamanec, starosta obce
Ing. Anton Lamanec, starosta obce
00 322 521
202 0624 606

054 / 479 22 22
obec@raslavice.sk

(ďalej v texte aj ako „objednávateľ“)

2.
Obchodné meno:
Právna forma:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Konajúci:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Telefón:
Fax:

UNISTAV, s.r.o., Prešov
s.r.o.
Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov
Ing. František Kočiško, konateľ
Ing. František Kočiško, konateľ
17147387
2020518071
SK2020518071
Obchodný register, OS Prešov, oddiel Sro, vl. č.: 279/P

051/7717270
051/7717270

(ďalej v texte aj ako „zhotoviteľ“)
Z dôvodu časového odstupu medzi spracovaním PD a samotnou realizáciou diela
došlo k zmene požiadaviek riešenia nášľapných vrstiev
podláh v niektorých
miestnostiach .
Oproti projektovanej výmere PVC podlahoviny 599,93 m2 v hodnote 6 599,23€ bude
v skutočnosti zrealizovaných 378,61 m2 v hodnote 4 164,71€. Rozdiel 221,32m2 je
v hodnote 2 434,52€. V tejto hodnote budú zrealizované neprojektované
ale
požadované tieto práce : maľba stropov vo výmere 494,28m2, maľby stien vo výmere
661,74m2, výmena 15ks dverí do ambulancií a naviac keramický obklad stien vo
výmere 36,27m2. Hodnoty takto dohodnutých a zrealizovaných prác sú zrejme
z priloženého rozpočtu zo dňa 09.10.2012, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto
dodatku č. 1. Takto dohodnutý rozsah zrealizovaných prác nemá dopad na zmenu
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dohodnutej celkovej ceny diela uvedenej v Zmluve o dielo v čl. IV Cena , bod 4.1,
celková cena diela v € s DPH zostáva nezmenená vo výške : 176 565,12€.
Na základe uvedeného zmluvné strany v súlade s čl. XII Spoločné a záverečné
ustanovenia , bod 9 predmetnej Zmluvy o dielo , týmto dodatkom č. 1 , upravujú
Zmluvu o dielo v jej čl. II Predmet plnenia , bod 2.1 a čl. XII Spoločné a záverečné
ustanovenia , bod 17a dopĺňa sa bod 22 : nasledovne
čl. II
Predmet plnenia
ruší sa pôvodne znenie
2.1
Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom plnenia je vykonanie diela,
na ktoré je spracovaná projektová dokumentácia „Rekonštrukcia zdravotného
strediska“ (viď bod 2.3 tohto článku zmluvy) a položkovitý rozpočet uvedený v
cenovej ponuke dodávateľa, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej v texte aj ako
„dielo“, resp. „predmet zmluvy“, resp. „stavba“).
nahrádza sa novým znením :
2.1Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom plnenia je vykonanie diela, na ktoré je
spracovaná projektová dokumentácia „Rekonštrukcia zdravotného strediska“ (viď
bod 2.3 tohto článku zmluvy) a položkovitý rozpočet zhotoviteľa zo dňa 09.10.2012,
ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto dodatku č. 1 (ďalej v texte aj ako „dielo“, resp. „predmet
zmluvy“, resp. „stavba“).
čl. XII
Spoločné a záverečné ustanovenia
ruší sa pôvodné znenie
17) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Prílohy:
· Príloha č.1: Položkovitý rozpočet vo forme výkaz výmer pre stavbu
v listinnej a elektronickej podobe (CD nosič)
· Príloha č. 2: Harmonogram stavby.
nahrádza sa novým znením :
17) Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Prílohy:
· Príloha č.1: Položkovitý rozpočet vo forme výkaz výmer pre stavbu
v listinnej a elektronickej podobe (CD nosič) zo dňa 09.10.2012
· Príloha č. 2: Harmonogram stavby.
Dopĺňa sa bod
22) Zmluvné strany sa vzájomne dohodli , že všade v texte Zmluvy o dielo , kde sa
uvádza slovné spojenie „ položkovitý rozpočet“ , podľa tohto Dodatku č. 1 , má sa na
mysli Položkovitý rozpočet zo dňa 09.10.2012.
Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 2108/2011zo dňa 04.11.2011, ktoré týmto
Dodatkom č. 1 neboli zmenené ostávajú v platnosti bez zmeny.
Dodatok č. 1tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 2108/2011zo dňa
04.11.2011.
Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch ako originál, z ktorých každá zo
zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach.
Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 1 je Položkovitý rozpočet vo forme výkaz výmer
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pre stavbu v listinnej a elektronickej podobe (CD nosič) zo dňa 09.10.2012
Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle Zákona č.
546/2010 v platnom znení.
Zmluvné strany prehlasujú, že Dodatok č. 1 bol uzatvorený slobodne, vážne, bez
skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných
podmienok.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli
a naznak toho, že obsah tohto Dodatku č. 1 zodpovedá ich skutočnej vôli, ho
podpísali.

V Raslaviciach, dňa:....................

V Prešove, dňa: 09.10.2012

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Obec Raslavice
Konajúci: Ing. Anton Lamanec
starosta obce

Ing. František Kočiško , konateľ
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