Dodatok č.1 k Zmluve

o dielo

Č.

32112009

DODATOK
k Zmluve o dielo Č. 321/2009 zo dňa 23.02.2010
uzavretého podľa § 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v zneni neskorších zmien a doplnkov

I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1 OBJEDNÁVATEĽ
Obchodné meno: Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
So sídlom:
Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok
Zapísaný:
Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sa. vložka číslo: 10545/L
IČO:
36672 271
IČOPH:
SK 2022239043
Zastúpený:
Doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc. - prokurista. riaditel' spoločnosti
Oprávnený k podpisu dodatku:
Ing. Pavol Jel en i k, PhD. - predseda predstavenstva
Ing. Andrej K o s t i I n i k - člen predstavenstva
(ďalej len nobjednávateľ)

1.2 ZHOTOVITEĽ
Obchodné meno: SVS - inžiniering, s. r. o.
So sídlom:
Bôrická cesta 107, 01001 Žilina
Zapísaný:
Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka čislo: 1581
IČO:
36426687
IČOPH:
SK 2021933738
Zastúpený a oprávnený k podpisu dodatku:
Ing. Ján Š k o pin s k Ý - konater spoločnosti
JUDr. Peter Š i m k o - konateľ spoločnosti
(ďalej len ~zhotoviter)
Keďže stavebné práce na uskutočňovani realizácie projektu s názvom "Hubová, Ľubochňa, Švošov kanalizácia a ČOV" bude úspešný uchádzač vykonávať na základe dokumentácie pre stavebné povolenie
(ďalej len "OSP") overenej stavebným úradom doplnenej realizačnou dokumentáciou (ďalej len nRD")
a obstarávanie tejto RO nie je zahrnuté v súťažných podkladoch na práce, zmluvné strany k Zmluve o dielo
čislo 321/2009 zo dňa 23.02.2009 (ďalej len "zmluva") uzatvárajú tento d o d a t o k Č. 1 (ďalej aj
.dodatok").

II.
ZMLUVA SA DOPL.ŇA NASLEDOVNE:
1. Čl. II. PREDMET PLNENIA - doplňuje sa bod 3. ktorý znie:
3. Súťažných podkladov na obstaranie zhotoviteľa realizačnej dokumentácie v rozsahu:
3.1 Pokyny na vypracovanie ponuky
3.2 Opis predmetu obstarávania
3.3 Spôsob určenia ceny
3.4 Obchodné podmienky dodania predmetu obstarávania, Návrh zmluvy o dielo
3.5 Podmienky účasti uchádzačov
3.6 Plnenie kritérií
3.7 Prílohy
(ďalej len .súťažných podkladov")
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Súčasťou súťažných podkladov

o dielo Č. 32112009

bude aj Výzva na predloženie cenovej ponuky.

Súťažné podklady budú vypracované podla zákona Č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisova
obchodného zákonníka, pre stavebné objekty a prevádzkové súbory zahrnuté v DSP overenej
stavebným úradom, ktorá tvori prílohu schválenej žiadosti o NFP s názvom "Hubová, Ľubochňa,
Švošov - kanalizácia a COV· a v rozsahu aktuálnej publikácie "Sadzobník pre navrhovanie
ponukových cien projektových prác a inžinierskej činnosti" ktorú vydáva UNIKA.

2. CI. II. PREDMET PLNENIA - doplňuje sa nasledovný nečislovaný text:
Zhotoviteľ počas procesu obstarávania zhotoviteľa realizačnej dokumentácie poskytne objednávateľovi
odbomú a technickú pomoc v rámci ktorej spracuje zoznam uchádzačov na predloženie cenovej
ponuky a bude posudzovať a vyhodnocovať predložené ponuky. Na vykonávanie tejto pomoci
zhotovítel písomne oznámi objednávateľovi osobu, ktorá bude členom hodnotiacej a výberovej komisie.

3. CI. III. CENA - doplňuje sa bod 6.
Bod 6. znie: Cena sa doplňuje o cenu za zhotovenie predmetu tohto dodatku:
6.1 Cena za spracovanie súťažných podkladov bez DPH
1 700,- €
6.2 Cena za vykonávanie odbornej a technickej pomoci počas procesu
realizačnej dokumentácie bez DPH
500,- €

obstarávania

zhotoviteľa

4.

CAS PLNENIA - doplňuje sa bod 5. ktorý znie:
5.1.1 Zhotovitef je povinný v lehote do 21 dni od nadobudnutia platnosti tohto dodatku odovzdať
objednávateľovi na kontrolu návrh súťažných podkladov. Objednávateľ sa zaväzuje vykonať
kontrolu súťažných podkladov v lehote 5-ich dní odo dňa ich prevzatia od zhotoviteľa.
5.1.2 Zhotovitef je povinný súťažné podklady odovzdať v lehote S-ich dni odo dňa vykonania kontroly
objednávatefom, len úplné a so zapracovanými pripadnými pripomienkami.
5.1.3 Zhotoviteľ odovzdá a objednávater prevezme súťažné podklady v počte 6 sád v tlačenej
(analógovej) forme a 6x na technickom nosiči (CDIDVD) bez programového vybavenia. Textová
časť súťažných podkladov bude vo formáte *.doc, *.txt. *.xls a výkresová časť vo formáte *.pdf.

5.

PLATOBNÉ PODMIENKY - doplňuje sa bod 5. ktorý znie:
5.2.1 Zhotoviteľ vyhotoví faktúru vo výške 80 % z ceny dohodnutej v bode 6.1 tohto dodatku v lehote 3och dni odo dňa odovzdania a prevzatia súťažných podkladov objednávateľom. Prílohou k faktúre
bude fotokópia dodacieho listu alebo zápisu o odovzdaní a prevzati predmetu plnenia te~o zmluvy.
Zvyšných 20 % z ceny dohodnutej v bode 6.1 tohto dodatku bude fakturované po uzavretí zmluvy
s úspešným uchádzačom.
5.2.2 Za vykonávanie odbornej a technickej pomoci počas procesu obstarávania, zhotovitef vyhotovi
faktúru vo výške 100 % z ceny dohodnutej v bode 6.2 tohto dodatku po vyhodnotení predložených
ponúk a pred uzatvorením zmluvy s úspešným uchádzačom.

III.
1. Ostatné ustanovenia zmluvy a súťažných podkladov na predmet obstarávania "Poskytnutie inžinierskych
služieb na projekt "Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a COV· ktoré nie sú dotknuté týmto
dodatkom sú platné a právne účinné.
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2. Tento dodatok vzniká dohodou v celom jeho rozsahu.
3. Dodatok je uzavretý okamihom, keď jeho celý obsah je
a podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

pisomne odsúhlasený, riadne potvrdený

4. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov obradne zmeny alebo zrušenia záväzku
vyplývajúceho z tohto dodatku, tieto budú riešiť vzájomnou dohodou.
5. Tento dodatok je vyhotovený v 5-tich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých 3 zmluvnými stranami
podpísané rovnopisy sú pre objednávatera a 2 rovnopisy sú pre zhotoviteľa.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si obsah dodatku prečítali, plne mu porozumeli a na znak súhlasu s jeho
obsahom ho bez výhrad podpisujú.
V Ružomberku, dňa: ... ;]P.~.1P.".lJi.!.q..

za objednávateľa:

... "

!n~~
1-•...........................

"""

Ing. Pavol ~ len í k, /PhD.
predseda prédstavenstva
I

I

V Žiline, dňa 08.07.2010
Za zhotoviteľa:

C"SVS • inžiniering, s.r.o.

r

Oravská ulica 8557/22
010 01 ŽiLINA
tCO:364

7

---Ing. Andrej K o s t i Iní k
člen predstavenstva

DPH:2021933738

I

I
I I

JUDr. Peter Št.; m k-o
konateľ
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