DODATOK č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. 167/2017/OI
uzavretá v zmysle § 536 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov
( ďalej len „zmluva“)
Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ:
1. Zriaďovateľ
Sídlo
IČO
DIČ
Zastúpený
Bankové spojenie
Číslo účtu
Osoby oprávnené jednať v :
- zmluvných veciach
- realizačných veciach
Telefonický kontakt
E-mail. adresa

:
:
:
:
:
:
:

Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
37 808 427
202 162 6695
Ing. Juraj Blanár, predseda
Štátna pokladnica
7000503718/8180
IBAN SK 13 8180 0000 0070 00503718

: Ing. Juraj Blanár, predseda
: Ing. Eleonóra Kadlečíková, MBA
Vladimír Majtán, Ing. Milan Kopera
: 041/5032 460, 5032 436, 5032 346
: investicne@zilinskazupa.sk

2. Správca
: Gymnázium Rajec
Sídlo
: Javorová 5, 015 21 Rajec
IČO
: 00160776
DIČ
: 2021487908
IČ DPH
: nie je platcom DPH
Zastúpený
: RNDr. Henrieta Melišová, riaditeľka školy
Bankové spojenie
: Štátna pokladnica
Číslo účtu
: SK47 8180 0000 0070 0050 3793
Telefón
: 041 / 5424 507
Email
: gymnaziumrajec@stonline.sk
(ďalej v texte zmluvy zriaďovateľ vystupuje len ako „objednávateľ“ a správca vystupuje len
ako „správca“)
Zhotoviteľ
Sídlo
IČO
IČ DPH
DIČ
Zastúpený
Bankové spojenie
Číslo účtu
Osoby oprávnené jednať v:
-zmluvných veciach
-realizačných veciach
Telefón
Email
Zapísaný v registri

:
:
:
:
:
:
:
:

MIPE Invest, s.r.o.
P. O. Hviezdoslava 551, 013 03 Varín
36 837 075
SK2022453873
2022453873
Peter Bugáň, konateľ
ČSOB, a.s.
SK93 7500 0000 0040 0548 2131

:
:
:
:
:

Peter Bugáň
Peter Bugáň
+421 948 169 424
rozpocty@mipeinvest.sk
Obchodný register Okresného súdu Žilina.; oddiel Sro;

vložka číslo: 19518/L
(ďalej v texte zmluvy len ako „zhotoviteľ“)
PREAMBULA
Zmluvné strany uzatvorili dňa 04.04.2017 Zmluvu o dielo č. ŽSK: 167/2017/OI (ďalej ako „ZoD“
alebo „zmluva“) v ktorej sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce
na Diele: „Gymnázium Rajec, zateplenie obvodového plášťa“ (ďalej len „Dielo“) v termíne do 4
mesiacov odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom.
Tento dodatok č. 1 je uzavretý podľa Čl. X bod 10.2.1 zmluvy v spojení s § 18 ods. 3 písm. a)
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a podľa Čl. X bod 10.3.4 písm. a) zmluvy to z dôvodu potreby vykonania
naviac prác a predĺženia termínu vykonania Diela.
Čl. II
Predmet dodatku
1. Dôvodom uzatvorenia tohto Dodatku č. 1 k zmluve je vykonanie naviac prác, ktorých potreba
vykonania vyplynula na základe okolností zistených počas realizácie diela. Doplňujúce stavebné
práce vznikli v čase realizácie prác a neboli riešené v spracovanej PD. Odkrytím konštrukcií
a kontrolou skutkového stavu jednotlivých materiálov, vedení a ich trasovania bolo nutné
pristúpiť k úpravám súvisiacich prác a dodávok materiálov. Z dôvodu potreby vykonania naviac
prác, ako aj dočasného prerušenia realizácie diela z dôvodu vyšetrovania pracovného úrazu na
predmetnej stavbe, je potrebné predĺžiť aj termín vykonania diela. Zároveň bolo nutné upraviť
rozsah realizácie prác a jej špecifikáciu. K hlavným zmenám, obsiahnutých v tomto dodatku,
došlo v riešení farebnosti fasády (zmena sýtosti farieb), výmene klampiarskych
a bleskozvodových prvkov vo väčšom rozsahu, ako bolo pôvodne uvažované v PD, nakoľko ich
fyzický stav nebol v súlade s predpokladom a technickými požiadavkami. V náväznosti na
potrebu realizovať tieto práce, bolo potrebné rozšíriť a predĺžiť rozsah použitie ľahkého
pracovného lešenia. Nerealizované práce zahrnuté v rozpočte ZoD súvisia so zmenou dielčich
postupov a použitých materiálov. Presná špecifikácia naviac prác (súvisiacich) a dodávok je
obsiahnutá v položkovom rozpočte naviac prác a zmien, ktorý tvorí prílohu k dodatku k ZoD.
2. Celková cena za dielo podľa ZoD č. 167/2017/OI bez DPH:
108 440,00 EUR
DPH 20 %
21 688,00 EUR
Cena spolu s DPH
130 128,00 EUR
slovom:
jednostotridsaťtisícjednostodvadsaťosem,00 eur
3. Cena za súpis vykonaných prác - zmeny, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1, Dodatku č.
1 je dohodnutá v celkovej výške:
Cena bez DPH:
752,49 EUR
Cena DPH: 20 %
150,50 EUR
spolu s DPH:
902,99 EUR
slovom:
deväťstodva,99 eur
4. Cena za naviac práce, ktoré sú uvedené v prílohe č. 2 tohto Dodatku č. 1 je
dohodnutá v celkovej výške:
Cena bez DPH:
5.255,64 EUR
Cena DPH: 20 %
1.051,13 EUR
spolu s DPH:
6.306,77 EUR
slovom:
šesťtisíctristošesť,77 eur
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5. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že zmluva sa v Čl. III. Miesto,
termíny vykonania Diela a podmienky riadneho vykonania Diela v bode 3.2 v časti
vykonanie Diela mení tak, že znie:
„Vykonanie diela: do 30.08.2017“
6. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany dohodli, že Čl. IV Cena za dielo, bod 4.1
mení tak, že znie:
„Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou tejto
zmluvy v znení Dodatku č. 1 odsúhlasenej zmluvnými stranami:
Cena bez DPH
DPH 20 %
spolu s DPH
slovom:

112.943,15 EUR
22.588,63 EUR
135.531,78 EUR
jednostotridsaťpäťtisícpäťstotridsaťjeden,78 eur

DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase
fakturácie.“
7. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
Čl. III
Záverečné ustanovenia
1. Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v piatich vyhotoveniach, objednávateľ obdrží tri
vyhotovenia, správca a zhotoviteľ po jednom vyhotovení Dodatku č. 1.
2. Tento Dodatok č. 1 nadobudne platnosť dňom jeho podpisu všetkými zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa.
3. Súčasťou Dodatku č. 1 sú:
- Príloha č. 1: Súpis vykonaných prác – zmeny (rozpočet)
- Príloha č. 2: Súpis vykonaných prác - naviac práce (rozpočet)
V Žiline dňa 28.08.2017

V Žiline dňa 28.08.2017

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

........................................................
MIPE Invest, s.r.o.
Peter Bugáň, konateľ,v.r.

.............................................................
Žilinský samosprávny kraj
Ing. Juraj Blanár, predseda,v.r.
Za správcu :

..............................................................
RNDr. Henrieta Melišová, riaditeľka,v.r.
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