DODATOKč. 1 k Zmluve o dielo č. 9/2010 zo dňa 21.09.2010
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov
pre projekt: "Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené"

Článok 1
Zmluvné strany

Objednávateľ:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš

Štatutárny orgán:

MUDr. Alexander Slafkovský - predseda predstavenstva
Ing. Peter Hruška - člen predstavenstva

IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Č.u.:
Spoločnosť zapísaná:

36672441
SK2022236557
DEXIAa. s. Liptovský Mikuláš
0302453005/5600
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka
10547/L
(ďalej len "Objednávateľ")

- Zhotoviteľ:

Č.

VODHOSPODÁRSKESTAVBY- ekologický podnik a.s.
Pestovateľská 8,823 53 Bratislava

Štatutárny orgán:

Ing. Juraj Tlapa - predseda predstavenstva

leo:

31 320082
2020328486
SK2020328486
Československá obchodná banka, a.s. Bratislava
0025071673/7500
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sa, vložka
č.339/B

DRč:

IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Spoločnosť zapísaná:

(ďalej len "Zhotoviteľ")
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako "Zmluvné strany")

Zmluvné strany sa na základe výsledku rokovania o zmene technického riešenia a
rozšírení resp. zúžení predmetu dodávky stavebného diela "Výstavba kanalizácie Bobrovec,
Jalovec, Trstené" a článku IV. Cena a platby, bodu 2, písm. a) a b) Podmienok zmluvy o dielo
(Obchodných podmienok zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o dielo Č. 9/2010 zo dňa
21.09.2010 (ďalej len "Podmienky zmluvy") dohodli na uzatvorení tohto Dodatku Č. 1 (ďalej
len "Dodatok") k Zmluve o dielo Č. 9/2010 zo dňa 21.09.2010 (ďalej len "Zmluva").
Účelom tohto Dodatku sú nevyhnutné a nepredvídané zmeny, ktoré nemenia pôvodný
predmet zákazky a súvisia so zmenou technického riešenia a s aktualizáciou projektu podľa
realizačnej dokumentácie. Vzhľadom na tieto zmeny sa upravili položky v Ponuke Zhotoviteľa
a vo výkaze výmer, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
Na základe realizačnej dokumentácie, v rámci plnenia Zmluvy sa upresnilo znenie
Ponuky Zhotoviteľa a výkazu výmer, ktoré spočíva v nasledovných úpravách:
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- zmeny množstiev / počtu merných jednotiek jednotlivých položiek (zníženie aj zvýšenie),
- vytvorenie nových položiek,
- vypustenie položiek.
Článok 2
Predmet dodatku
2.1

Mení sa Ponuka zhotoviteľa, ktorá je súčasťou Zmluvy a to tak, že odo dňa platnosti
a účinnosti tohto Dodatku sa Ponuka zhotoviteľa ruší a nahrádza sa prílohou č. l
k tomuto Dodatku, ktorá je výsledkom rokovacieho konania o zmene technického
riešenia stavebného diela "Výstavba kanalizácie Bobrovec, Jalovec, Trstené".

2.2

Bod 4. Zmluvy sa mení nasledovne:
Objednávateľ sa týmto zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie a dokončenie
Diela zmluvnú cenu v lehotách a spôsobom, predpísaným v zmluve v sume:
Zmluvná cena bez DPH
3.616.437,59
(slovom: trimiliónyšesťstošestnásťtisícštyristotridsaťsedem

EUR
a 59/ 100 EUR)

DPH
723.287,52 EUR
(slovom: sedemstodvadsaťtritisícdvestoosemdesiatsedem
a 52/100 EUR)
Zmluvná cena vrátane DPH
4.339.725, II EUR
(slovom štyrimiliónytristotridsaťdeväťtisícsedemstodvadsaťpäť

11/ 100 EUR)

alebo takú čiastku, ktorá môže byť splatná v súlade s ustanoveniami
v dobe a spôsobom stanoveným touto zmluvou.

zmluvy o Dielo

DPH bude vyplácaná v súlade s platnými predpismi, legislatívou Slovenskej republiky
a medzinárodnými dohodami vzťahujúcimi sa na realizáciu programu.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
3.1.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je príloha:
- Príloha č. l - Celkový rozpočet stavby v zmysle rokovacieho konania
technického riešenia stavebného diela "Výstavba kanalizácie Bobrovec,
Trstené",
- Príloha č. 2 - Rozpočet pre fakturáciu.

o zmene
Jalovec,

3.2.

Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží
dve vyhotovenia.

3.3.

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jeho zverejnenia na webovej stránke
objednávateľa.

3.4.

Zmluvné strany prehlasujú, že s týmto Dodatkom a jeho prílohami sa oboznámili, že
Dodatok bol uzatvorený podľa ich pravej a slobodnej vôle, vážne a zrozumiteľne, nie
v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany na znak súhlasu
s obsahom tohto Dodatku a jeho prílohami ho potvrdzujú svojim vlastnoručnými
podpismi.

2/3

Dodatok Č. 2a k Zmluve o dielo zo dňa 01.10.2010

3.5.

Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 9/2010 zo dňa 21.09.2010 neupravené
týmto dodatkom ostávajú v platnosti.

1 8. JAN. 2012
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CELKOVÝ ROZPOČET

DIELA - Príloha č. 1

Celková cena
v EUR podl'a ZoO

NÁZOV

Stavba
KANALIZACIA
BOBROVEC VII.
EtaDa
BOBROVEC Zb. "EA-0-2"

Kanalizácia

1 728245,72

Domové pripojky

402231,31

272797,56

Kanalizácia

189069,82

124014,54

24620,01

44634,97

Domové pripojky

1030578,87

1141192,97

Domové pripojky

168992,57

96987,00

Kanalizácia - gravitačné potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica

124197,29

90783,67

34575,90

31476,94

JALOVEC

TRSTENÉ

Domové pripojky
položiek

prác (bez DPH)

[2] Rezerva na nepredvídané

3764255,31

výdavky 3% z položky [1]

3530133,37

112927,66

14034,22

9760,00

9760,00

Prevádzkové a manipulačné poriadky, 5 paré

29510,00

29510,00

Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného
zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN

33000,00

33000,00

Informačné tabule 3ks, pamätné tabule 3ks
[3]

EUR po zmene

1789989,54

Kanalizácia - gravitačné potrubie

[1] Medzisúčet

Celková cena v

Celkový rozpočet Diela
41 CELKOVÁ

CENA bez DPH= [11 + [21 + [3]

3949452,97

2 O fEB, 2011

3616437,59

ROZPOČET PRE FAKTURAclU

- Príloha Č. 2

Celková

NÁZOV

Stavba

cena v

989081,92

739163,80

249945,55

22852,01

272 797,56

Kanalizácia

78382,24

45632,30

124014,54

Domové prípojky

22075,27

22559,70

44634,97

628362,24

512830,73

68524,33

28462,67

96987,00

55567,79

35215,88

90783,67

26416,18

5060,76

- gravitačné

potrubie

JALOVEC
Domové prípojky
Kanalizácia

- gravitačné

potrubie, výtlačné potrubie, čerpacia stanica

TRSTENÉ
Domové prípojky

1)

Prevádzkové

a manipulačné

0,00

poriadky, 5 paré

Dokumentácia skutočného vyhotovenia (5 paré) vr. porealizačného
zamerania a geometrických plánov za účelom zápisu do KN
Celkový

rozpočet

EUR spolu
1728245,72

1 141 192,97

31476,94

1411777,85

2118355,52

(4) CELKOVÁ

Celková

v EUR podl'a ZoO

Kanalizácia

(3)

cena v

EUR podľa dodatku
č.1

KANALI
CIA Kanalizácia
BOBROVEC VII.
Domové prípojky
Eta a
BOBROVEC·
Zb. "EA-0-2"

Celková

cena

3530133,37

14034,22

14034,22

9760,00

0,00

9760,00

29510,00

0,00

29510,00

33000,00

0,00

33000,00

Díela

CENA bez DPH= (1) + (2) + (3)

2190625,52

1425812,07

3616437,59

2 O FEB. 2012
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