Dodatok č.1 ku Zmluve o dielo
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
Čl.1.
Zmluvné strany

1.1.
Objednávateľ:

Obec Ratkovské Bystré
Ratkovské Bystré 82
982 66 Ratkovské Bystré
IČO: 00319007
DIČ: 2021230376

Zastúpený:
Kontakt:
E-mail:

Mgr.Dušan Bodnár, starosta obce
0915 818 638
starosta@ratkovskebystre.sk

Zhotoviteľ:

ENMAX, s. r. o.
Stará Bašta 111
980 34 Nová Bašta
IČO: 44367422
DIČ: 2022675864

Zastúpený:
Kontakt:
E-mail:

Mátyás Medve, konateľ spoločnosti

1.2.

Čl.2.

Predmet dodatku
2.1.
Predmetom dodatku č. 1 : ,, Obnova povrchu vozovky Ratkovské Bystré´´ je
rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Ratkovské Bystré na ulici pred obecným úradom
o rozsahu 350 m2. Práce pozostávajú zo zemných prác, rezania živičného povrchu, asfaltového
spojovacieho postreku, pokládky betónového asfaltového AC 11 v hrúbke 50 mm, vysprávky
nerovností a doplnkových prác.
2.2.1. Miesto stavby: Ratkovské Bystré
2.2.2. Termín stavby: august, september 2018
2.3. Popis prác a materiálov: rozpis podľa priloženej cenovej ponuky, resp. položkovitého
rozpočtu
2.4. Obstarávateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tomto dodatku č. 1 ku zmluve o dielo
zaplatiť za zhotovenie diela cenu podľa Čl.5. tohto dodatku č. 1 ku zmluve o dielo.
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2.5.

Za dielo sa považuje ukončenie prác obojstranne podpísaným protokolom o odovzdaní
a prevzatí diela.
Čl.3.
Predmet plnenia zmluvy

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Predmetom plnenia zmluvy je zhotovenie stavebnej časti uvedenej v čl.2.3. tejto zmluvy.
Stavebné objekty: úsek pred obecným úradom 350 m2.
Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov,
výrobkov, prác výkonov, strojov a zariadení.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastnú zodpovednosť a k spokojnosti
objednávateľa.
Čl.4.
Čas plnenia

Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa Čl.2.3. tejto zmluvy sú
nasledovné:
4.1.1. Termín stavby:
rok 2018
4.1.2. Ukončenie prác:
30.9.2018
4.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
v súlade s týmto dodatkom č.1 ku zmluve.
4.3. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska do 7 dní od podpísania Zmluvy
o dielo.
4.1.

Čl.5.
Cena
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.

Cena za zhotovenie predmetu dodatku č. 1 ku zmluve o dielo v rozsahu čl.2.3. tohto
dodatku č. 1 zmluvy o dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.
18/1996 Z.z. ako cena pevná.
Ak objednávateľ žiada prácu nezahrnutú v cenovej ponuke, zaplatí dodatočne, podľa
ponuky zhotoviteľa.
Cena za zhotovenie diela podľa čl.2.3. je: ,, Obnova povrchu vozovky Ratkovské
Bystré 5 833,34 EUR bez DPH´´ : 7 000,00 s DPH. (Slovom: sedemtisíceur s DPH.)
V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu
a vypratanie zariadenia staveniska.
Stavenisková a mimo stavenisková doprava je zahrnutá v jednotlivých cenách.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu podľa tohoto dodatku č. 1 ku zmluve
o dielo.

Čl.6.
Záverečné ustanovenia
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6.1.
6.2.

Ostatné náležitosti v zmluve o dielo uzatvorenej dňa 16.07.2018 zostávajú nezmenené.
Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch. Objednávateľ aj zhotoviteľ obdrží
po dvoch vyhotoveniach.

V Rimavskej Sobote dňa 20.8.2018

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

-----------------------------------

-------------------------------------
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