Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 2206/2020

Objednávateľ : Obec Chmeľov
Sídlo :

Chmeľov 89, 08215 Chmeľov

IČO:

00327115

DIČ:

2021225492

Zastúpenie:

Milan Polča- starosta obce

(ďalej aj len ako „objednávateľ)

Zhotoviteľ :

EKOSTAV a. s.

Sídlo:

Moldavská cesta 10 , 040 11 Košice , SR

IČO:

00681245

DIČ:

2020497886

Zastúpenie:

Mgr. Ján Šteso, MPH, MBH – predseda predstavenstva

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice 1, oddiel :Sa, vložka číslo: 216/V

Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj len ako „zmluvné strany“ ktorí zhodne vyhlasujú , že
sú spôsobili na právne úkony a že uzatvárajú tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.
2206/2020 (ďalej aj len ako „ Dodatok č.2“) za tohto obsahu a následných podmienok:
I.
Dohodnuté zmeny
Zmluvné strany sa dohodli na zmene ceny za dielo , a to konkrétne na jej zvýšení o sumu
13 038,48 € s DPH (10 865, 40 .EUR bez DPH), nakoľko počas realizácie diela bola zistená
potreba naviac prác pôvodne nezahrnutá do oceňovaného výkazu výmer (§18 bod1-b
Zákona 343/2015 Z.z.), a bez ich realizácie by nebolo možné dielo zhotoviť .
Výkaz výmer za zrealizované práce naviac tvorí prílohu Dodatku č. 2 .
II.
Ostatné dojednania
1. Tento Dodatok č.2 sa spravuje a vykladá podľa Zákona 343/2015 Z. z. Zákon
o verejnom obstarávaní , § 18 bod 3, 3a . Akékoľvek spory alebo nezhody pri jeho
interpretácii alebo realizácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou
zmluvných strán.
2. Tento dodatok č.2 je vyhotovený v 3 rovnopisoch , jeden pre Zhotoviteľa a dva pre
Objednávateľa .

3. Dodatok č. 2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo .
4. Ostatné body a články Zmluvy o dielo nedotknuté obsahom tohto Dodatku č. 2
ostávajú v platnosti nezmenené avšak tieto treba vykladať aj v zmysle obsahu tohto
Dodatku č. 2 .
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č. 2 dôkladne prečítali , porozumeli
jeho obsahu a súhlasia s ním . Zároveň vyhlasujú že tento Dodatok č. 2 vyjadruje ich
vážnu a slobodnú vôľu. Zmluvné strany toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi
osôb oprávnených konať v mene zmluvných strán.

V Chmeľove dňa :
Objednávateľ

...................................
Obec Chmeľov
Milan Polča
starosta obce

V Košiciach dňa :
Zhotoviteľ

..................................
EKOSTAV a. s
Mgr. Ján Šteso , MPH, MBA
Predseda predstavenstva

