Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo s predmetom plnenia
„Bytový dom v obci Hrabovec 2x6 b.j. bežný štandard“
I.

Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obec Hrabovec
Adresa:
Hrabovec 104, 086 11 Hrabovec
štatutárny zástupca: Jozef Maxin - starosta obce
IČO:
00322041
DIČ:
2020623088
IČ DPH:
nie je platiteľ DPH
IBAN:
SK73 5600 0000 0036 0280 1001
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
GMT projekt, spol. s r.o.
Sídlo:
Námestie SNP 1, 085 01 Bardejov
IČO:
36 484 971
DIČ:
20 200 291 54
IČ DPH:
SK20 200 291 54
Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v registri: Okresného súdu prešov, oddiel: Sro, vložka č. 14056/P
Zastúpený:
Ing. arch. Slavomír Gmitter, konateľ
Číslo účtu:
SK4302000000002815689856
Tel.:
051/7495988
E-mail:
sekretariat@gmtprojekt.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Zmluvné strany sa dohodli v súlade s čl. V bod 2 a čl. XI bod 2 zmluvy o dielo, na tomto znení
Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo s predmetom plnenia „Bytový dom v obci Hrabovec 2x6 b.j.
bežný štandard“:
II.

Predmet dodatku
Špecifikácia predmetu zmluvy a ceny diela
1.

Týmto Dodatkom č. 1 sa v súlade s podmienkami verejného obstarávania špecifikuje
predmet zmluvy v čl. II bod 1 takto:
Vypúšťa sa pôvodné znenie čl. II bod 1:
1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie

stavebného diela: „Bytový dom v obci Hrabovec 2x6 b.j. bežný štandard“
v zmysle ponuky do verejného obstarávania. Podrobný rozsah stavebných prác
je uvedený v ponukovom rozpočte – viď. príloha ZoD.
a
Nahrádza sa novým znením:
1. Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie projektovej dokumentácie pre účely
stavebného povolenia a realizácie a uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie
stavebného diela: „Bytový dom v obci Hrabovec 2x6 b.j. bežný štandard“
v zmysle ponuky do verejného obstarávania.
Podrobný rozsah projekčných a stavebných prác je uvedený v ponukovom
rozpočte – viď. príloha ZoD.

2.

Týmto Dodatkom č. 1 sa ďalej špecifikuje cena predmetu zákazky a dopĺňa sa
čl. V bod 1 takto:
1. Cena za predmet plnenia zmluvy bola stanovená dohodou zmluvných strán,
ponukou do verejného obstarávania a je stanovená nasledovne:
Predmet plnenia
PD pre stavebné povolenie a realizáciu
– hlavné objekty BD 2x6 b.j.
Cena stavebných prác celkom
Cena spolu

Cena bez
DPH
11 000,00 €

DPH 20 %

Cena s DPH

2 200,00 €

13 200,00 €

720 061,87 €
731 061,87 €

144 012,35€
146 212,35 €

864 074,22 €
877 274,22 €

Celková zmluvná cena diela zostáva nemenná.
III.
Záverečné ustanovenia
1.

Ostatné ustanovenia zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené Dodatkom č. 1,
zostávajú v platnom pôvodnom znení a nezmenené.

2.

Dodatok je vyhotovený v 4 exemplároch, z ktorých 3 exempláre obdrží objednávateľ
a 1 exemplár zhotoviteľ.

3.

Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu
porozumeli, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.

V Hrabovci, dňa: ......................................

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

