DODATOK č. 1
k Zmluve o dielo č. 6 / 2017 uzatvorenej dňa 17.10.2017 v zmysle § 536 – 565 Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, metódou VO v zmysle Zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní na zrealizovanie stavby:
Modernizácia verejného osvetlenia v obci Matejovce nad Hornádom,
ktorá bola podpísaná zmluvnými stranami, t. j. objednávateľom, Obcou Matejovce nad Hornádom,
zastúpeným Martou Stanislavovou (starostka) a zhotoviteľom, SLOVLIGHT s.r.o., zastúpeným
Dušanom Šaradínom a Ing. Robertom Novotným (konatelia)
(ďalej len „Dodatok č. 1“).

Objednávateľ, Obec Matejovce nad Hornádom, zastúpený Martou Stanislavovou (starostka)
a zhotoviteľ SLOVLIGHT s.r.o., zastúpený Dušanom Šaradínom a Ing. Robertom Novotným (konatelia)
(ďalej len „zmluvné strany“),
z dôvodu výšky poskytnutej podpory formou dotácie na rok 2017 z Ministerstva financií Slovenskej
republiky sa v zmysle rokovania dohodli takto:
Kapitola I
V Zmluve o dielo č. 6 / 2017 uzatvorenej dňa 17.10.2017 v zmysle § 536 – 565 Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov, metódou VO v zmysle Zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na zrealizovanie stavby: Modernizácia verejného osvetlenia v
obci Matejovce nad Hornádom, ktorá bola podpísaná zmluvnými stranami, (ďalej len „Zmluva o
dielo“) sa vykonajú tieto zmeny:
Bod 2.1 Článku 2. Predmet plnenia zmluvy bude v nasledujúcom znení:
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zrealizuje pre
objednávateľa stavebné práce: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Matejovce nad
Hornádom v zmysle rozpočtu na rok 2017, ktorý tvorí Prílohu č. 1. tejto zmluvy.
Zhotoviteľ vykoná demontáž jestvujúcich 23 ks svietidiel a následnú montáž nových 23 ks
svietidiel a príslušenstva k nim.

Bod 4.2 Článku 4. Čas plnenia bude v nasledujúcom znení:
4.2

Ukončenie časti výstavby realizovanej v r. 2017 podľa bodu 2.1: do 14.12.2017.

Bod 5.1 Článku 5. Cena za dielo bude v nasledujúcom znení:
5.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 2.1 je stanovená dohodou zmluvných strán na
základe cenovej ponuky z verejného obstarávania a predstavuje čiastku:
Cena za dielo bez DPH :

7 526,61

EUR

DPH

:

1 505,32

EUR

Cena s DPH

:

9 031,93

EUR

Slovom (s DPH) : deväťtisíctridsaťjeden EUR deväťdesiattri CENT

Bod 13.6 Článku 13. Záverečné ustanovenia bude v nasledujúcom znení:
13.6 Súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy:
•

Príloha č. 1. Rozpočet na rok 2017,

Kapitola II
Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.

Kapitola III
Tento Dodatok č.1 nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

Kapitola IV
Príloha Dodatku č. 1: Rozpočet na rok 2017

V Matejovciach / Hornádom, dňa 17.10.2017

Objednávateľ
Obec Matejovce nad Hornádom
Marta Stanislavová, starostka obce

V Bratislave, dňa 17.10.2017

Zhotoviteľ
SLOVLIGHT s.r.o.
Dušan Šaradín, Ing. Robert Novotný,
konatelia spoločnosti

