
Dodatok Č. 2

k Zmluve o dielo Č. 02/2010 uzatvorenej d~a 6.7.2010

podra § 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonnika v platnom zneni a v súlade so
zákonom Č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávani v zneni neskoršrch predpisov.

Zmluvné strany

Objednávateľ:Obec Halič

Ul. Mieru 66, 985 11 Halič

Zastúpený:
ICO:
Bankové spoj.:

Zhotoviteľ:

Vladimir Rehanek - starosta obce
OO 316 091 OIC: 2021237075
Dexia banka, a.s. člslo účtu: 6008744001/5600

Ing. Ján Plesnfk - XANTO, Stavby, rekonštrukcie, design
A. Hlinku 2568/33, 960 01 Zvolen

Zastúpený:
ICO:
Bankové spoj.:

Ing. Ján PIesnIk - majiter
33304 904 OIC: SK 1020612395
UniCredit Bank Slovakia, a.s. Zvolen člslo účtu:

SLSP, a.s. MsP Zvolen
673 766 3009/1111

716673 12/0900

1. Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku Č. 2 k Zmluve o dielo Č. 02/2010, uzatvorenej d~a 6.7.2010,
ktorým sa meni:

V Článku II.: Čas plnenia, bod 2.1 nasledovne:

2.1 Termin plnenia zmluvy podra CI. I. Zmluvy o dielo č. 02/2010, uzatvorenej dňa 6.7.2010 je dohodnutý nasie
dovne:

tennln začatia: po splneni odkladacej podmie';ky uvedenej v Clánku Č. XI, bod 11.6 tak, te objednávater vy

zve zhotovltera na realizáciu diela v lehote najneskOr do 7 dni od oodpisu Zmluvy o DOskytnutl nenávratného
finančného prísPevku medzi prislušným vykonávaterom štátnej pomoci a prljemcom štátnej pomoci, ktorým je

- Objednávater v rámci Opatrenia 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce
a poskytnutie poradenstva v oblasti energetiky a sÚčasne DO doručeni kladného s!anoviska z vykonanej kon
troly procesu verejného obstarávania na predmet zákazky, ktorý je obsahom Zmluvy o dielo. Dokumentáciu
z procesu verejného obstarávania odošle prljlmater po podpise Zmluvy o poskytnutl nenávratného finančného

prlspevku do 30 dni na kontrolu Slovenskej inovačnej a energetickej agentÚre, ktorá na základe
splnomocnenia Ministerstva hospodárstva SR vykoná kontrolu VO.

Tennin ukončenia: do 9 mesiacov

V Článku III.: Cena, body 3.1 a 3.2 vzhfadom na zákonom stanovenÚ zmenu DPH z 19% na 20'/0 Účinnú od
1.1.2011 8a meni nasledovne:

3.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Clánku I. Zmluvy o dielo Č. 02/2010 je stanovená dohodou
zmluvných strán a zodpovedá sÚhrnnému rozpočtu v prílohe Č. 1, vo výške 220 659,- e bez DPH, slovom dve
stodvadsal'tislcšesťstopäťdesiatdeväť eur, k tomu 20% DPH: 44 131,80 e. Cena diela s DPH: 264 790,80 e,
slovom: dvestošesťdesiatštyrltlslcsedemstodeväťdesiat eur a osemdesiat centov.

3.2. Cena diela je stanovená na základe výberového konania. Príloha cenovej ponuky výberového konania je aj
prílohou Zmluvy o dielo. K cene bude Účtovaná zákonná DPH platná v čase zdaniterného plnenia. V čase

podplsania tohto dodatku je DPH 20%. .
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V Článku IV.: Platobné podmienky, fakturácia sa v bodoch 4.1 a 4.2 meni nasledovne:

4.1. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosf faktúr bude 30 dnI. Jej dlfka sa odvlja od novely Obchodného zá
konnlka s účinnosfou od 1. 2. 2013 a je určená pre orgány verejnej moci. Obstarávater neposkytne predda
vok na realizáciu diela. Zmluvné strany sa dohodli, Že režim uhrádzania faktúr je viazaný na podmienky
zmluvy o prideleni nenávratného finančného prlspevku z Operačného programu Konkurencieschopnosf
a hospodársky rast medzi obcou Halič a poskytovaterom NFP (Slovenská inovačná a energetická agentúra)
a závisl od zvoleného systému, ktorým bude systém predfinancovania. Z uvedeného dOvodu splatnosf faktúr
financovaných systémom predfinancovania bude min. 90 dni.

4.2 Fakturovaf sa budú skutočne vykonané práce a dodávky materiálu počas realizácie projektu. V priebehu
projektu budú vystavené max. 3 faktúry. Fakturované práce a dodávky budú podra súpisu skutočne

vykonaných prác - po protokolámom odovzdani časli predmetu zákazky. V prllohe faktúry doloži zhotoviter
súpis vykonaných prác potvrdený povereným pracovnikom objednávatera na prevzatie .prevedených
stavebných prác.

V Článku VII.: Zmluvné pokuty sa v bode 7.1 meni nasledovne:

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, Že pre prlpad nedodržania platobných podmienok objednávaterom, je zhotoviter
oprávnený požadovaf zmluvnú pokutu vo výške 0,03% za každý deň omeškania z hodnoty neuhradenej fak
túry. Uvedené právo zhotovitera sa nevzťahuje na skutočnosf, ked k omeškaniu na strane objednávatera
preukázaterne nepride jeho vinou, ale omeškanie vznikne v dOsledku konania vo veci žiadosti o platbu
systémom predfinancovania.

- 7.2 Zmluvné strany sa dohodli, Že v pripade nedodržania stanoveného dátumu ukončenia prác sa zhotoviter
zavázuje zaplatiť objednávaterovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z celkovej hodnoty diela za každý deň

omeškania.

V Článku IX.: Spolupôsobenie a podklady objednávatera sa bod 9.7 doplň a nasledovne:

9.7. Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predplsaných
osobitnými precfpismi, odporúčanými normami a projektovou dokumentáciou. Zhotoviter je povinný
k odovzdaniu diela obstarávaterovi ako prllohy k odovzdávaciemu protokolu odovzdaf protokoly o úspešne
vykonaných skúškach, právoplatné slovenské certifikáty od zabudovaných materiálov. potvrdené záručné

listy, návody na obsluhu a pasporty zabudovaných zariadeni, revlzne správy, projekt skutočného vyhotovenia
diela, pokyny na údržbu a uživanie diela, prehlásenie, že práce boli vykonané v kvalite zodpovedajúcej pr!
slušným platným technickým normám a predplsom platným v SR, kontakt - adresu, telefón, fax osoby zod
povednej za odstraňovanie vád počas záručnej lehoty.

V Článku lt: Ostatné ustanovenia sa doplňajú body 10.3 a 10.4 nasledovne:

10.3. Zhotov~er je povinný strpief výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom. uskutočnenými sla
vebnými prácami a poskytnutými službami kedykorvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutl
NFP. a to oprávnenými osobami v zmysle článku 12 Všeobecných podmienok Zmluvy o poskytnut! NFP
medzi obcou Halič a poskytovaterom NFP a poskytnúf im všetku potrebnú súčinnosf. Tvori prllohu Č. 2
tejto zmluvy.

10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že prevod viastnlckeho práva zo zhotovitera na objednávatera bude zrealizo
vaný pri každej fakturácii vykonaných prác a dodaných materiálov (za zrealizovanú etapu diela) na základe
preberacieholodovzdávajúceho protokolu vyhotoveného podra súpisu vykonaných prác a dodaných mate
riálov podplsaného zodpovedným stavbyvedúcim a odobreným zodpovednou osobou zo strany objedná
vatera.

Článok XI.

Záverečné ustanovenia

11.1. Zmenu alebo doplnenie zmluvy mOžu zmluvné strany vykonať výlučne pisomnou formou tj. dodatkom
k Zmluve o dielo, klorý bude podplsaný štatutámymi zástupcami oboch zmluvných strán a zverejnený na
webovom sldle obstarávatera.
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11.2. Pokiar v zmlLNe a k nej prislúchajúcemu Dodatku Č. 2 nie je uvedené Inak, riadia sa pravne l12tahy zmluv·
ných strán ustanoveniami Obchodného zákonnika.

11.3. Zmlwné strany sa dohodli, že miestne príslu§ným súdom pre rozhodovanie sporov z tej10 zmluvy
vyplývajúdch, je podra § 89 pis., A Občianskeho súdneho poriadku v§eobecný súd v sidie objednévatela.

11.4. Zmluvné strany potvrdzujú, že si te>rt tohto Dodatku Č. 2 riadne prečitali, jeho obsahu porozumeli a bez ná
Uaku ho podpisali.

11.5. Dodatok č.2 je vyhotovený v 4 exemplároch s váhou onginalu, z klOIých 3 obdrži objednévatef a 1
zhotovilef.

11.6. Dodalok čo 2 nadobúda platnosť podpisom zmluvných strán a účinnost' deň po zverejneni na webovom
sídle objednévatefa.

V Haliči, dňa: ~O .0-\. )..0 \3

l[t ~~
Vo Zvolene, dňa: 2. 8. (. 2.c·, ./.1.

/ ft..--,


