ZMENA ZMLUVY O DIELO č. 1 (dodatok č. 1)
číslo zmluvy o dielo č. 17-19 zo dňa 11.10.2019 na zhotovenie diela stavby:
„Vybudovanie inžinierskej siete v rekreačnej oblasti Dubovica“
Článok 1
ZMLUVNÉ STRANY
1.1 Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
V zastúpení:
Osoby jednať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
E-mail:
(ďalej len „objednávateľ“)

Obec Dubovica
Obecný úrad Dubovica 190, 082 71 Lipany
00 326 992
2020711440
Ladislav Timčo, starosta obce
Ladislav Timčo, starosta obce
Ladislav Timčo, starosta obce
VÚB, a.s.
SK70 0200 0000 0000 0632 3572
051 / 457 20 47
ocudubovica@stonline.sk

a
1.2 Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
V zastúpení:
Osoby jednať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
Fax:
E-mail:
Zapísaný v registri:
Číslo zápisu:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

EKO SVIP, s.r.o.
Ovocinárska 48, 083 01 Sabinov
36 449 717
2020004646
SK2020004646
Ing. Anton Bujňák, konateľ spoločnosti
Ing. Anton Bujňák, konateľ spoločnosti
Ing. Pavol Urda, obchodno-technický riaditeľ
VÚB, a.s.
SK24 0200 0000 0012 0525 2257
051 / 45 21 375
051 / 45 21 375
sekretariat@ekosvip.sk
Obchodný register Okresného súdu Prešov
Oddiel: SRo, Vložka číslo: 10621/P

Článok 2
Preambula
Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. e) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade s článkom 11. Záverečné
ustanovenia, bod 2., Zmluvy o dielo č. 17-19 zo dňa 11.10.2019 dohodli na tejto zmene zmluvy
o dielo č. 1 (dodatku č. 1). Na základe tohto dodatku dochádza k zmene zmluvy tak, ako je ďalej
uvedené.
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Článok 3
Predmet zmeny zmluvy
3.1 Článok 2. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy sa mení v bode 2. takto:
Pôvodné lehoty dodania (plnenia) predmetu zákazky na základe zmluvy o dielo:
2. Lehoty dodania (plnenia) predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:
Začiatok realizácie (dodania): do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.
Ukončenie realizácie (dodania): do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska
Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na zmene (oprave) lehoty začatia realizácie
(plnenia) predmetu zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk č. j. DU-251/2019-001OCU zo dňa 27.09.2019, z dôvodu administratívnej chyby, kde bol nesprávne uvedený začiatok
realizácie stavebných prác, ktorý nebol zosúladený s výzvou na predkladanie ponúk (bod 8.).
Nové lehoty dodania (plnenia) predmetu zákazky:
2. Lehoty dodania (plnenia) predmetu zákazky podľa čl. 1., tejto zmluvy sú nasledovné:
Začiatok realizácie (dodania): do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska.
Ukončenie realizácie (dodania): do 3 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska.

Článok 4
Záverečné ustanovenia
4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo číslo 17-19 zo dňa 11.10.2019, ktoré nie sú menené
alebo doplnené touto zmenou zmluvy č. 1 (dodatkom č. 1), ostávajú v platnosti v doteraz
platnom znení.
4.2 Táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma
zmluvnými stranami a účinnosť v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
4.3 Táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých
objednávateľ a zhotoviteľ obdržia po jej podpise po dve vyhotovenia.
4.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) bola uzatvorená
slobodne, vážne, bez skutkového alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne
nevýhodných podmienok.

4.5 Zmena zmluvy č. 1 (dodatok č. 1) bola nahlas prečítaná, vysvetlená a zmluvné strany na
znak toho, že tejto zmene zmluvy č. 1 (dodatku č. 1) porozumeli a na znak svojej slobodnej
vôle túto zmenu zmluvy č. 1 (dodatok č. 1), vlastnoručne podpísali.
V Dubovici, dňa: 11.02.2020

V Sabinove, dňa: 11.02.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Obec Dubovica

EKO SVIP, s.r.o.

Ladislav Timčo
starosta obce

Ing. Anton Bujňák
konateľ spoločnosti
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