DODATOK č. 2
k ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
č.: ZoD 58/2017-CS
(ďalej len „Dodatok“)
Objednávateľ:
Obchodné meno:
Obec Záborské
Sídlo:
Záborské 39, 082 53 Záborské
IČO:
00328014
DIČ:
2021296739
IČ pre daň:
Štatutárny zástupca: Kristína Maliňáková – starostka obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Kristína Maliňáková, starostka obce
Oprávnený jednať vo veciach technických: Kristína Maliňáková
Bankové spojenie: VÚB Prešov, a.s.
Číslo účtu (IBAN): 21021572/0200, IBAN Sk 82 0200 0000 0000 2102 1572
Tel.:
051/779 83 38
Fax:
051/779 83 38
E-mail:
obeczaborske@gmail.com
Webová stránka:
www.obeczaborske.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH:
Zapísaný:
Štatutárny zástupca:

Inžinierske stavby, a. s.
Priemyselná 6, 042 45 Košice
31 651 402
2020 492 111
SK 2020 492 111
v Obchodnom registri OS Košice I, oddiel Sa, vložka č. 240/V
predstavenstvo:
Philippe Étienne Pierre Corbel – predseda predstavenstva
Éric Jean Charles Biguet – člen predstavenstva
Ing. Juraj Serva – člen predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Marek Kozlay, riaditeľ závodu
Cestné staviteľstvo
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Marek Kozlay, riaditeľ závodu
Cestné staviteľstvo
Bankové spojenie:
VÚB, a.s. Košice – mesto
Číslo účtu (IBAN): SK69 0200 0000 0000 0110 7512
Tel.:
055/633 03 80
Fax:
E-mail:
zcs@iske.sk
Webová stránka:
www.iske.sk, www.colassk.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu len „zmluvné strany“)

ČLÁNOK I
Úvodné ustanovenia
1.1

1.2

Zmluvné strany uzatvorili dňa 30.06.2017 Zmluvu o dielo č. ZoD 58/2017-CS v znení jej
Dodatku č. 1 zo dňa 09.10.2017 (ďalej len „Zmluva“), predmetom ktorej je realizácia
stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „Záborské,
chodníky I. etapa“.
Vzhľadom na skutočnosť, že pri realizácii diela z dôvodu nepriaznivých klimatických
podmienok došlo k potrebe predĺženia lehoty plnenia predmetu Zmluvy, Zmluvné strany
uzatvárajú v súlade s Článkom XX. bod 20.3 Zmluvy tento Dodatok k Zmluve.
ČLÁNOK II
Predmet Dodatku

2.1

Zmluvné strany sa dohodli, že sa mení Článok X Miesto dodania, termíny a lehoty
realizácie predmetu zmluvy bod 10.2 Zmluvy, ktorý po jeho zmene znie nasledovne:
„10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
- uzatvorenie tejto Zmluvy: najskôr 16 deň odo dňa oznámenia výsledku verejného
obstarávania
- odovzdanie staveniska: do piatich pracovných dní po obdržaní písomnej výzvy
objednávateľa na prevzatie staveniska zhotoviteľovi,
- termín začatia realizácie stavebného diela: do piatich pracovných dní odo dňa
odovzdania staveniska,
- termín ukončenia realizácie stavebného diela: do 30.04.2018.“
ČLÁNOK III
Záverečné ustanovenia

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú naďalej v platnosti
a bez zmeny.
Tento Dodatok je vyhotovený v 2 (slovom: dvoch) vyhotoveniach, z ktorých
objednávateľ si ponechá jedno vyhotovenie a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok pred jeho podpísaním pozorne prečítali,
jeho obsahu porozumeli, že tento Dodatok bol uzavretý na základe ich slobodnej a vážnej
vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu tento Dodatok
podpisujú.

V

V

dňa ....................

dňa ....................

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

___________________________

___________________________

