Dodatok č.1
K Zmluve o dielo zo dňa 06.04.2016
Uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v a.z.

I.
1.1.

1.2.

II.
2.1.

III.
4.1.

4.2.

IV.
5.1.

Zmluvné strany
Objednávateľ
Obec Pavlice
Obecný úrad Pavlice, Pavlice 146, Pavlice, 919 42
IČO:
00682144
Zastúpenie: Mgr. Ľubomír Baláž, starosta obce
Zhotoviteľ
CS, s.r.o.
Strojárenská 5487, Trnava, 917 02
IČO:
44 101 937
Registrácia: OR OS Trnava, odd.Sro, vl.č.21753/T
Zastúpenie: Ing. Igor Baďura

Predmet dodatku
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo – dodatočné práce podľa podmienok dohodnutých v tomto dodatku a
riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi:
- Vyspravenie parapetov - po výmene okenných výplní – 11,09m
- začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí,podláh, obkladov atď., vrátane použitia dosiek XPS hr. 30-50 mm –
52,32m
- D+M hydroizolačnej stierky na streche zbrojnice – 1ks,
- Zhotovenie náteru zábradlia zbrojnice - bez dodávky materiálu – 10 hod.

Cena diela - dodatočné práce
V súlade s § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších noviel sa zmluvné strany dohodli na cene diela vo
výške:
4.1.1
navrhovaná zmluvná cena bez DPH:
692,00 EUR
4.1.2

výška DPH:

138,40 EUR

4.1.3

zmluvná cena vrátane DPH.

830,40 EUR

Dohodnutá cena za dielo obsahuje všetky náklady uvedené v § 3 ods. 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
úprav. V cene sú zahrnuté o.i. všetky náklady na zriadenie, prevádzku a zrušenie staveniska.
Pôvodná cena za dielo nie je týmto dodatkom dotknutá.

Čas plnenia
Vzhľadom na poveternostné vplyvy ako aj na čas potrebný na odchov a odlet mláďat lastovičiek hniezdiacich na fasáde
hasičskej zbrojnice do 31.08.2016.

V.

Záverečné ustanovenia

15.1.
15.2.
15.3.

Okrem zmien špecifikovaných v tomto dodatku sa ustanovenia pôvodnej zmluvy o dielo zo dňa 06.04.2016 nemenia.
Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.
Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia.

V Pavliciach dňa: 10.06.2016
Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

______________________________

______________________________

Mgr. Ľubomír Baláž

Ing. Igor Baďura

Obec Pavlice
starosta

CS, s.r.o.
konateľ

