O DIELO
«sa

č. objednávateľa: 666/2012/OZ/2.4.1

č. zhotoviteľa: 2012/HC/01/027

„Rozšírenie cintorína "sektor H " na Mariánskej ulici v Prievidzi"
uzatvorenej podľa §§ 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

1.

ZMLUVNE STRANY

1.1.

Objednávateľ:

Mesto Prievidza
Námestie slobody č. 14
971 01 Prievidza

Štatutárny orgán:

JUDr. Katarína Macháčková - primátorka mesta

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach
technických:
Mgr. Edita Mrázová - vedúca odboru UP, SP, výstavby a ZP

1.2.

Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:

V U B , a.s. pobočka Prievidza, č. ú. 16626-382/0200
00 318 442
2021162814

Zhotoviteľ:

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A
825 18 Bratislava

Právna forma:

spoločnosť s ručením obmedzeným,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 99l/B

Zastúpený:

Ing. Jarmila Považanova - konateľ spoločnosti
Ing. Vlastislav Šlajs - konateľ spoločnosti
p. Viera Nádaská - konateľ spoločnosti

Zástupca splnomocnený na konanie vo veciach
a) zmluvných:
Ing. Peter Blaško, PhD. - poverený riadením oblasti JUH Nitra,
na základe plnej moci
p. Jozef Kollár - vedúci prevádzkovej jednotky Prievidza,
na základe plnej moci
b) technických:
Ing. Peter Blaško, PhD. - poverený riadením oblasti JUH Nitra
p. Jozef Kollár - vedúci prevádzkovej jednotky (0911 276 709)
Ing. Ladislav Važan - stavbyvedúci (0911 701 676)
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

UniCredit Bank, č.ú. 1423110003/1111
17 317 282
2020316298
SK2020316298

Kontaktná adresa:

STRABAG s.r.o. - PJ Prievidza
ul. Pod Banskou
971 01 Prievidza

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č.l nasledovne:

1.

V článku 2. FORMA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA sa dopĺňa bod č. 2.2.

2.2.

Dodatok č.l sa uzatvára podľa § 102 formou zadania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a na základe
uznesenia MsZ č. 60/12 zo dňa 27.03.2012.

2.

V článku 3. PREDMET ZMLUVY sa dopĺňa bod 3.8.

3.8.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví na stavbe naviac práce a objednávateľ preberie
a zaplatí tieto práce. Jedná sa o doplňujúce práce nezahrnuté do pôvodnej zmluvy, ktorých
potreba vyplynula dodatočne z dôvodu nezahrnutia položky projektantom do výkazu
výmer, nevyhnutného pre realizáciu diela. Jedná sa o odvoz výkopovej zeminy
s uskladnením na skládku.

3.

V článku 4. TERMÍNY PLNENIA sa mení bod 4.1. a dopĺňa bod 4.2.
Zmluvné strany sa dohodli na predĺžení termínu realizácie z dôvodu zastavenia
stavebných prác v termíne od 26.10.2012 do 07.11.2012 z dôvodu Sviatku všetkých
svätých a z dôvodu ukončenia vegetačného obdobia.

4.1.

Termín ukončenia a odovzdania diela:

21.01.2013 - okrem
položiek
1. a 2.
v objekte E6 Konečné terénne
úpravy

Tento termín je podmienený nadobudnutím účinnosti tohto Dodatku č.l Zmluvy o dielo
dňa 08.11.2012 a odovzdaním a prevzatím staveniska dňa 08.11.2012.
V prípade, že dôjde k oneskorenému nadobudnutiu účinnosti tohto Dodatku č.l a
odovzdaniu a prevzatiu staveniska ako je 08.11.2012, predĺži sa termín ukončenia
a odovzdania diela o dni tohto oneskorenia.

Termín ukončenia a odovzdania časti diela: 30.04.2013 - položky 1. a 2. v objekte E6
Konečné terénne úpravy
4.2.

Termín realizácie sa po dohode dodatkom predĺži v prípade, že nepriaznivé klimatické
podmienky budú brániť vykonať dielo v požadovanej kvalite, podľa rozhodných STN
a TP. Zhotoviteľ je povinný tieto dni, v ktorých nebude možné realizovať dielo zapisovať
do stavebného denníka.

4.

V článku 5. CENA sa mení a dopĺňa bod 5.1.

5.1.

Na základe zmeny rozsahu prác v zmysle článku 3., bod 3.8. tohto Dodatku a článku 5.,
bod 5.3. tejto Zmluvy o dielo, sa celková cena za dielo upravuje o sumu:
3 823,67 EUR, cena bez DPH
764,73 EUR, 20% D P H
4 588,40 EUR, cena s DPH

/
Cena diela celkom:

53 530,15 EUR, cena bez DPH
10 706,03 EUR, 20% D P H
64 236,18 EUR, cena s DPH

Slovom: šesťdesiatštyritisícdvestotridsaťšesť, 18/100 E U R s D P H

5.

Tento Dodatok č.l k zmluve je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých zmluvné
strany dostanú po dvoch vyhotoveniach.

6.

Tento Dodatok č.l nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

7.

Ostatné body Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.l Zmluvy o dielo sú nasledovné prílohy:
Príloha č.l: Cenová ponuka zo dňa 22.10.2012
Príloha č.2: Kópia Zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska

V Prievidzi, dňa

V Nitre, dňa.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

p. Jozef Kollár
vedúci PJ Prievidza
na základe plnej moci

Dodatok č. 1 k Z o D overil: Ing. Blanka Obertová
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