
1. Objednávatel'

Zastúpená

Bankové spojenie
čislo účtu
IBAN
IČO
DIČ
IČ DPH

2. Zhotovitel'

Zastúpená

Bankové spojenie
číslo účtu
IBAN
IČO
DIČ
IČDPH

-
Dodatok č.1

ku Zmluve o dielo č.1 zo dňa 21.08.2017
uzatvorená podl'a § 536 a násl Obchodného zákonníka Č. 513/1991 Zb.

v znení neskorších predpisov

na zhotovenie stavebných prác pre naplnenie ciel'a projektu:
.Brestov- Rekonštrukcia vodovodu"

Zmluvné strany

Obec Brestov
Brestov 99
082 05 Šarišské Bohdanovce

Jozef soltés, starosta obce

Prima banka Slovensko, a.s.
571747001/5600
SK05 5600 0000 0005 7174 7001
OO 326 844
2021 225393
Neplatca DPH

a

IMASS, s.r.o.
Zlatobanska 5/A
080 01 Prešov

Lazur Stanislav - konatel'

UniCredit Bank SK
662022700011111
SK50 1111 0000 0066 2022 7000
36484822
2020015228
SK2020015228

Zmluvné strany sa na základe Dodatku Č. 2 k Zmluve o NFP dohodli na uzatvorení Dodatku Č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa
21.08.2017 v tomto znení.

Z pôvodného znenia:
Čl. 1

Predmet zmluvy o dielo

1.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác v súlade s projektom .Brestov - rekonštrukcia vodovodu" na
pozemkoch parc. Č. 755, 1602/2,1615/1 v katastrálnom území Brestov, uvedených v stavebnom povolení
4184/2003/1965IVO-Ba zo dňa 21.12.2003, ktorú vykoná zhotoviteľ podl'a tejto zmluvy a podľa požiadaviek
objednávatel'a a za tým účelom vykoná pre objednávatel'a stavebné práce v zmysle svojej ponuky zo dňa: 04.02.2016
ako víťaz verejnej súťaže a zaväzuje sa vykonať dielo a dodať ho objednávatel'ovi v termine dohodnutom v zmluve na
základe realizačnej projektovej dokumentácie predloženej objednávatel'om a v súlade s predloženou cenovou ponukou,
v ktorej sú uvedené množstvá a jednotkové ceny. Zhotovitel' pred podpisom zmluvy prevzal projektovú dokumentáciu
(ďalej len "projektová dokumentácia") a túto projektovú dokumentáciu preveril s riadnou odbornou starostlivosťou



dodávatel'a predmetu diela podl'a tejto zmluvy, a potvrdzuje, že podl'a tejto projektovej dokumentácie je predmet zmluvy
vykonatel'ný (berúc do úvahy okolnosti ku dňu podpisu tejto zmluvy).

1.3 Zhotovitel' sa zaväzuje dodať objednávatel'ovi dielo - stavebné práce zahŕňajúce protipovodňové opatrenia podl'a
technického nákresu, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo a objednávatel' sa zaväzuje toto dielo od dodávatel'a prevziať.
Ide o:
S006: Vodovodná rozvodná sieť, potrubie ,,2", ,,2-4"

Zhotovitel' sa zaväzuje poveriť vykonaním diela (alebo časti diela) inú osobu len s predchádzajúcim pisomným
súhlasom objednávatel'a, avšak zodpovedá za neho tak, akoby ho zhotovil na vlastné náklady a preberá na seba celé
nebezpečenstvo a zodpovednosť.

Čl. 2
Cena za dielo

2.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podl'a Čl. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu
zmluvy o dielo a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR Č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov, Vyhláškou MF SR Č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR Č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov a je doložená dodávatel'om predloženou cenovou ponukou, ktorá tvorí
neoddelitel'nú prílohu k tejto zmluve.
Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodanie tovaru je navrhovaná cena bez DPH v EUR 88909,04, navrhovaná
cena vrátane DPH v EUR 106 690,84, cena slovom v EUR s DPH jednostošesťtisicšesťstodeväťdesiat eur, 84
eurocentov.

Čl. 3
Čas dodania diela

3.1 Lehota dodania predmetu zmluvy v obsahu a rozsahu podl'a Čl. 1.: najneskôr do 30.06.2018.

Na nové znenie:
Čl. 1

Predmet zmluvy o dielo

1.1 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných prác v súlade s projektom .Brestov - rekonštrukcia vodovodu" na
pozemkoch parc. Č. 755,1602/2,1615/1,1613,1614,1598/5 v katastrálnom území Brestov, uvedených v stavebnom
povolení 4184/2003/19651V0-Ba zo dňa 21.12.2003, ktorú vykoná zhotovitel' podl'a tejto zmluvy a podl'a požiadaviek
objednávatel'a a za tým účelom vykoná pre objednávatel'a stavebné práce v zmysle svojej ponuky zo dňa: 04.02.2016
ako víťaz verejnej súťaže a zaväzuje sa vykonať dielo a dodať ho objednávatel'ovi v termíne dohodnutom v zmluve na
základe realizačnej projektovej dokumentácie predloženej objednávatel'om a v súlade s predloženou cenovou
ponukou, v ktorej sú uvedené množstvá a jednotkové ceny. Zhotovitel' pred podpisom zmluvy prevzal projektovú
dokumentáciu (ďalej len "projektová dokumentácia") a túto projektovú dokumentáciu preveril s riadnou odbornou
starostlivosťou dodávatel'a predmetu diela podl'a tejto zmluvy, a potvrdzuje, že podl'a tejto projektovej dokumentácie je
predmet zmluvy vykonatel'ný (berúc do úvahy okolnosti ku dňu podpisu tejto zmluvy).

1.3 Zhotovitel' sa zaväzuje dodať objednávateľovi dielo - stavebné práce zahŕňajúce protipovodňové opatrenia podl'a
technického nákresu, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo a objednávatel' sa zaväzuje toto dielo od dodávatel'a prevziať.
Ide o:
S006: Vodovodná rozvodná sieť, potrubie ,,1", ,,2", ,,2-4"

Zhotovitel' sa zaväzuje poveriť vykonaním diela (alebo časti diela) inú osobu len s predchádzajúcim pisomným
súhlasom objednávatel'a, avšak zodpovedá za neho tak, akoby ho zhotovil na vlastné náklady a preberá na seba celé
nebezpečenstvo a zodpovednosť.

Čl. 2
Cena za dielo

2.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy podl'a Čl. 1 tejto zmluvy vyjadruje cenovú úroveň v čase predloženia návrhu
zmluvy o dielo a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR Č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov, Vyhláškou MF SR Č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon NR SR Č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov a je doložená dodávatel'om predloženou cenovou ponukou, ktorá tvorí
neoddelitel'nú prílohu k tejto zmluve.



-

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dodanie tovaru je navrhovaná cena bez DPH v EUR 88422,28, navrhovaná
cena vrátane DPH v EUR 106 106,74, cena slovom v EUR s DPH jednostošesťtisícstošesť eur, 74 eurocentov.

Čl. 3
Čas dodania diela

3,1 Lehota dodania predmetu zmluvy v obsahu a rozsahu podl'a Čl. 1,: najneskôr do 30,09.2018,

Súčasťou Dodatku č, 1, je aj opravený rozpočet bez DPH

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č, 1 nadobúda platnosť dňom podpisu tohto dodatku č, 1 oboma zmluvnými stranami a účinnosť v deň po dni
zverejnenia, po kontrole riadiacim orgánom, na webovej stránke Obce Brestov,

V Brestove, dňa: 25,06,2018

Za objednávatel'a: Za zhotovitel'a:

Obec Brestov IMASS, s.r.o.


