Dodatok č.2.ku Zmluve o dielo
uzatvorený podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
Článok I.
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárni zástupcovia:

FUTBAL TATRAN ARÉNA s.r.o.
Hlavná 73, 080 01 Prešov
Ing. Artúr Benes, konateľ
Ing.Milan Macko, konateľ
IČO:
50494970
DIČ:
2120377457
IČ DPH:
SK 2120377457
Kontaktná osoba:
Ing.Artúr Benes, konateľ
Kontakt:
0915963035 benes@arrpsk.sk
Bankové spojenie:
Prima bankaSlovensko, a.s. pobočka Prešov
Číslo účtu (IBAN):
SK98 5600 0000 0023 6244 0002
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro,vložka č.33500/P
(ďalej len „objednávateľ“)
1.2 Zhotoviteľ:
EKOPRIM s.r.o.
Sídlo:
Strojnícka 17, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca:
Ing.Ľubomír Dupľák
IČO:
31710115
DIČ:
2020520425
IČ DPH:
SK 2020520425
Kontaktná osoba:
Ing. Ľubomír Duplák
Kontakt:
051/7480700
Bankové spojenie:
ČSOB Prešov
Číslo účtu (IBAN):
SK17 7500 0000 0040 0782 2072
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro,vložka č.
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)
1.3. Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu: „Odstránenie stavby „ Futbalový štadión
– I.etapa“ Dodatok č.2. ku Zmluve o dielo zo dňa 25.01.2018 v súlade s § 18. odseku 5.
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Článok II.
Predmet Dodatku č.1. ku Zmluve o dielo
2.1. Na základe tohto Dodatku sa rozširuje predmet plnenia Zmluvy o dielo zo dňa 25.01.2018
o práce uvedené v prílohe č.1. tohto Dodatku č.2, ktoré sú prácami naviac , potvrdenými
stavebným dozorom – Ing.Peter Macko v zmysle Mandátnej zmluvy na výkon stavebného
dozoru a doručené objednávateľovi dňa 4.7.2018 pod poradovým číslom 210/18.

Článok III.
Čas plnenia Dodatku č.1. ku Zmluve o dielo
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
Dokončiť a odovzdať predmet Dodatku č.2.ku Zmluve o dielo v termíne: do
dňa účinnosti tohto Dodatku č.2. ku Zmluve o dielo

2 týždňov odo

Článok IV.
Cena Dodatku č.1. ku Zmluve o dielo
4.1. Cena za zhotovenie predmetu Dodatku č.2. ku Zmluve o dielo v rozsahu podľa článku II.
tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, a je doložená podrobným rozpočtom,
ktorý tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č.2. k Zmluve o dielo.
4.1.1. Cena za predmet tohto Dodatku č.2. ku Zmluve o dielo je maximálna, t. j. cena, ktorú nie
je možné prekročiť.
4.1.2. Cena môže byť zmenená len dohodou zmluvných strán vo forme samostatného
podpísaného dodatku , a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o verejnom
obstarávaní.
4.2. Cena za zhotovenie predmetu Dodatku č.2. ku Zmluve o dielo podľa článku II. tejto
zmluvy je:
Cena celkom bez DPH :
12.730,43 EUR
(slovom: dvanásťtisíc sedemstotridsať EUR 43 centov)
DPH 20% :
2.546,09 EUR
(slovom: dvetisícpäťstoštyridsaťšesť EUR 09 centov )
Cena celkom s DPH :
15.276,52EUR
(slovom:pätnásťtisícdvestosedemdesiatšesťEUR52centov)
4.2.1 V cene za predmet Dodatku č.2. ku Zmluve o dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky
zhotoviteľa, ktoré súvisia s vykonaním diela.
4.2.2. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od
dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie
staveniska.

Článok V.
Záverečné ustanovenia
5.1. Tento Dodatok č.2. ku Zmluve o dielo zo dňa 25.01.2018 nadobúda platnosť dňom jej
podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na
webovom sídle objednávateľa.
5.2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 – podrobný rozpočet podľa výkazu
výmer v tlačenej podobe.
5.3. Dodatok č.2. ku Zmluve o dielo zo dňa 25.01.2018 je vyhotovený v 5 exemplároch, z
ktorých tri sú určené pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.
5.4. Všetky ostatné ustanovenia , pôvodnej Zmluvy o dielo zo dňa 25.01.2018. ktorými nie sú
dotknuté zmeny uvedené v tomto Dodatku č.2. zostávajú v platnosti
V Prešove dňa ........................2018

V Prešove dňa .............................2018

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

..................................................
Ing. Ľubomír Duplák - konateľ

....................................................
Ing. Artúr Benes - konateľ

......................................................

Ing.Milan Macko - konateľ

