DODATOK
K ZMLUVE O DIELO UZAVRETEJ DŇA 6. JÚLA 2018
(Zákazka s názvom „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov – vetvy F, G a časť vetvy
A a rekonštrukcia odvodňovacieho rigolu v obci Komárany“)
Čl. I
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ : Obec Komárany
Sídlo: Obecný úrad, Komárany č. 136, PSČ : 093 01
Zastúpený: Jana Kráľová, starostka obce Komárany
IČO : 00 332488
DIČ: 2020630128
Bankové spojenie : Prima Banka Slovensko, a.s.
IBAN : SK20 5600 0000 0042 5143 3001
Telefón: +421 57 4422128
e-mail : ocu@komarany.sk
1.2 Zhotoviteľ : RUPE s.r.o.
Sídlo : Vrbovská 65, 071 01 Michalovce
Štatutárny zástupca : Peter Rujak
Bankové spojenie: SK92 0900 0000 0050 6973 8655
IČO: 48 066 184 (spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I vo vložke
číslo 36992/V)
IČO DPH: SK2120040758
Čl. II
Zdôvodnenie dodatku
Realizáciou diela boli zistené skutočnosti s ktorých vyplynulo, že pôvodne zmluvne dohodnutý objem prác a
dodávok súvisiacich s rekonštrukciou rigola (časť zmluvy o dielo), nie je postačujúcí vzhľadom na nutnosť
zabezpečenia stability svahu (zápis z kontrolného dňa konáneho v Komáranoch dňa 7.8.2018 – príloha). V
zmysle uvedeného sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na tomto dodatku k predmetnej zmluve o dielo
zohľadnujúci zmieny/doplnky prác a dodávok a z toho vyplývajúcej úpravy ceny diela :
Čl. III
Zmena a dodatok rozasahu prác a dodávok
3.1 Rozsah stavebných prác potrebných na zhotovenie diela podľa čl. II bodu 2.1 zmluvy o dielo sa mení,
resp. doplňa v súlade s prílohou, ktorá tvorí prílohu tohto dodatku (Súhrnný položkový rozpočet diela
v zmysle upraveného výkazu výmer).
Čl. IV
Zmena ceny predmetu zmluvy
4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II. zmluvy o dielo stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v článku V. bode 5.2 zmluvy o dielo sa upravuje
nasledovne :
CELKOVÁ CENA DIELA BEZ DPH :
DPH 20 % :
Cena diela celkom s DPH :

36 994,64 €
7 398,93 €
44 393,57 €

4.2 Cena je stanovená na základe zmluvných strán a je doložená kalkuláciou podľa upraveného výkazu
výmer na základe ktorého je spracovaný súhrnný položkový rozpočet diela - príloha tohto dodatku.

Čl.V
Záverečné ustanovenia
5.1 Dodatok nadobudne platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinno dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z.
5.2 Ostatné články predmetnej Zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté.
5.3 Dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch; objednávateľ obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ jeden
rovnopis.
5.4 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – súhrný položkovitý rozpočet diela v súlade s
doplnkami, resp, zmenami dohodnutými zmluvnými stranami.
V Komáranoch, dňa 09. augusta 2018

---------------------------------Peter Rujak
štatutárny zástupca zhotoviteľa

–––––-----------------------Jana Kráľová
starostka obce Komárany

