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DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO č.1/ZoD/2017

uzatvorená podľa § 536 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

1.1 Objednávateľ:

Sídlo:
štatutá rny zástupca:

Zástupca na rokovanie

o veciach technických:
IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Telefón:
Email:

(ďalej len lIobjednávater')

a
1.2 Zhotovitel':

Článok l. Zmluvné strany:

Obec Hermanovce nad Topľou

Hermanovce nad Topľou 195,09434 Hermanovce nad Topľou
Ing.Ján Krivák, starosta obce

Ing. Ján Krivák
00332402

2020641029

VÚB a.s.

SK46 0200 0000 0018 9973 9851

+421574492637
ocu.hermanovcent@gmail.com

Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB

Sídlo: Železničiarska4, 08001 Prešov
Štatutárny orgán: Ing. Miroslav Mularčík, majiteľ firmy
Zápisv registri: Živnostenský register Okresného úradu Prešov,číslo reg. 707 - 3128
Zástupcana rokovanie o veciach
zmluvných: Ing. Miroslav Mularčík
technických: PavelDvorščák
IČO: 10739254
DIČ: 1020737850
IČDPH: SK1020737850
Bankovéspojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK210200 0000 000060944572
Telefón: +421517744162
E-mail: movvrob@movyrob.sk

(ďalej len .zhotovlteľ")

(ďalej spolu ako "Zmluvné strany")

Článok II. Predmet dodatku

Predmetom Dodatku č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 1/ZoD/2017, je úprava niektorých zmluvných
dojednaní týkajúcich sa rozsahu prác, z dôvodu vyžiadania si zmeny použitých materiálov
a s tým súvisiacich prác naviac pri zhotovení diela a zmeny ceny diela, z dôvodu riešenia
nepredvídaných okolností v súlade s bodom 5.6 Zmluvy o dielo č. 1/ZoD/2017 - súvisiaci
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s potrebou zmeny použitých materiálov a s bodom 5.9, odsekom 5.9.1. - súvisiacimi
s určením ceny za práce naviac. Dodatok č.l je uzatvorený v zmysle článku XIV. Záverečné
ustanovenia Zmluvy o dielo Č. 1/ZoD/2017, bod 14.3. v súlade so Zákonom o verejnom
obstarávaní.

Obe strany prehlasujú, že uzatvorením tohto dodatku sa nenaruší nediskriminačné
prostredie a jeho uzatvorenie je v súlade s platnou legislatívou a zákonom o verejnom
obstarávaní.

Článok III. Preambula
Úspešný uchádzač z verejného obstarávania ďalej ako Zhotovitel' vykonal dôslednú kontrolu
projektovej dokumentácie, výkazu výmer a prehlasuje, že udrží cenu diela bez nároku na
naviac práce, ktoré sa nevyskytli v cenovej ponuke uchádzača predloženej do súťaže na
zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli, že, ak počas realizácie diela "Zníženie energetickej
náročnosti obecnej budovy súp. Č.195t1 sa vyskytnú naviac práce, ktoré v čase uzatvorenia
Zmluvy neboli predvídatel'né, netvoria predmet Zmluvy o dielo (ďalej iba "Zmluva") a sú pre
realizáciu diela technologicky nevyhnutné, budú postupovať podl'a čl. IV tohto dodatku č.l k
Zmluve.

Článok IV. Úprava podmienok Zmluvy o dielo
1. Pôvodné znenie Zmluvy čl. V. CENA DIELA bod 5.6 a bod 5.9. odsek 5.9.1 sa doplňuje o

nový bod 5.10 to:
5.8. V prípade, že počas realizácie diela nastane potreba zmeny použitých materiálov,

konštrukcií a druhov stavebných prác oproti projektovej dokumentácii, musí byť
každá zmena vopred odsúhlasená projektantom, technickým dozorom
objednávatel'a, zaznamenaná v stavebnom denníku a zrealizovaná až po
nadobudnutí účinnosti dodatku k tejto zmluve.

5.9. Pri uzatváraní dodatkov k zmluve, budú po predchádzajúcom odsúhlasení
dohodnuté práce naviac za cenu určenú nasledovne:

5.9.1. ak pôjde o položky prác, ktoré obsahuje ponukový rozpočet, použije sa
jednotková cena z ponukového rozpočtu,

5.10 Objednávateľom splnomocnená osoba na odsúhlasenie prác naviac vrátane
kalkulácie je stavebný dozor, ktorý vydá pokyn na realizáciu naviac prác
nezahrnutých v zmluvnom rozpočte zápisom do stavebného denníka s uvedením
odsúhlasenej ceny, maximálne však do výšky 2.000,- Eur. Odsúhlaseniu vyššej
hodnoty naviac prác musí predchádzať kontrolný deň zvolaný Objednávatel'om za
účasti projektanta. Kalkulácia naviac prác bude súčasťou stavebného denníka pri
preberacom konaní a nie je možné ju navýšiť dodatkami cenu o viac ako 10 % z
ponukovej ceny úspešného uchádzača t.j. spolu maximálne do 18.281,529 Eur bez
DPH. V prípade presahu tejto hodnoty má každá zo zmluvných strán možnosť od
Zmluvy odstúpiť.
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Článok V. Cena a platobné podmienky Dodatku Č. 1
Objednávatel' sa zaväzuje, že uhradí zhotovitel'ovi dohodnutú cenu za práce naviac nad
rámec Zmluvy o dielo Č. 1/ZoD/2017, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela, vo výške:

Cena bez DPH: 1.378,30 EUR

DPH v sadzbe 20%: 275,66 EUR
Cena vrátane DPH: 1.653,96 EUR

(slovom: jednotisícšesťstopäťdesiattri eur a štyridsaťosem centov)

Podrobný rozpočet tvorí neoddelitel'nú súčasť Dodatku Č. 1 ako Príloha Č. 1 Položkovitý
rozpočet objektu SO 01- Hlavný objekt - ASR, časť - Zateplenie strechy (po zohl'adnení prác
naviac).

Článok. VI. ZÁVEREČNÉUSTANOVENIA Dodatku Č. 1

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto Dodatkom č.1 dotknuté. Tento
Dodatok Č. 1 tvorí neoddelitel'nú súčasť Zmluvy o dielo Č. 1/ZoD/2017 zo dňa
22.06.2017.

2. Tento Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia
obdrží objednávatel' a dve vyhotovenia obdrží zhotovitel'.

3. Dodatok k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a
účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a.

Príloha Č. 1 Špecifikácia predmetu dodatku - položkovitý rozpočet pre práce naviac

Príloha Č. 2 Položkovitý rozpočet objektu SO01- Hlavný objekt - ASR,časť- Zateplenie strechy (po
zohľadnení prác naviac)
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Príloha č. 1
k

DODATKU Č.l K ZMLUVE O DIELOč. l/ZoD/20l7
uzatvorená podľa § 536 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

Špecifikácia predmetu dodatku - položkovitý rozpočet pre práce naviac

Pôvodný stav

SO01 Hlavný objekt - A5R- Zateplenie strechy

P.t. Kód položky Popis MJ Množstvo Cena Cena Hmotnosť
celkom jednotková celkom celkom

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných

47 713111121 minerálnou vlnou, spod kom s úpravou m2 508,280 2.670 1357,110 0,000
viazacim drôtom
Montáž tepelnej izolácie stropov fúkanou EPS

49 713116040,1 hrúbky do 29-34 cm m3 46,140 4,940 227,930 0,000

50 62900001 01 , Fúkaná izolácia EPS m2 50,754 56,150 2849,84 0,000
1

51 6313670586 Kamenná vlna hrúbka 200 mm m2 266,847 13,460 3591,760 0,000

52 6313670576 Kamenná vlna hrúbka 100 mm m2 266.847 6,780 1 809,220 0,000

53 762311103
Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiek, ks 38,000 4,43 168,34 0,000ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii

62 5339511121 Kotva tyčová D 16 mm, matica, podložky ks 38,000 1,750 66,500 0,000

54 762332120
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z

m 84,430 7,360 621,40 0,000reziva priemernej plochy 120-224 cm2

63 6051525400 Hranol mäkké rezivo - omietané smrek m3 1,249 239,790 299,500 0,000

- - Celkom - - - 10991,60 -

Navrhovaný stav

SO01 Hlavný objekt - A5R- Zateplenie strechy

Kamenná vlna hrúbky 200 mm a 100 mm sa zamieňa za minerálnu vlnu hrúbky 200 mm
a minerálnu vlnu hrúbky 100 mm. Zároveň sa fúkaná izolácia zamieňa za minerálnu vlnu
v celkovej hrúbke 300 mm (MW kladená v 2 vrstvách 200+100 mm) vr. vynútenej realizácie
krokiev

Z dôvodu zmeny skladby a hrúbky tepelných izolácií v časti strechy, bolo na základe návrhu
projektanta nutné pre dosiahnutie konštrukčnej výšky potrebnej pre osadenie tepelných
izolácií strechy doplniť pôvodne navrhovanú konštrukciu o ďalší materiál reziva. Pôvodne
navrhovaná strešná konštrukcia budovy ostáva, výškovo je doplnená o krokvy (drevené
hranoly). Touto zmenou dochádza aj k navýšeniu ďalších položiek
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P.Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo Cena Cena Hmotnosť
celkom jednotková celkom celkom

PSV Práce a dodávky PSV

713 Izolácie tepelné
Montáž tepelnej izolácie stropov rovných

47 713111121 minerálnou vlnou, spod kom s úpravou viazacím m2 890,060 2,670 2376,460 0,000
drôtom

52 6313670586 Mineralná vlna hrúbka 200 mm m2 461,555 6,520 3009,340 0,000

51 6313670576 Mineralná vlna hrúbka 100 mm m2 461,555 3,270 1 509,290 0,000

53 762311103
Montáž kotevných želiez, príložiek, pätiek,

ks 168,00 4,430 744,24 0,000ťahadiel, s pripojením k drevenej konštrukcii

62 5339511121 Kotva tyčová O 16 mm, matica, podložky ks 168,000 1,750 294,000 0,000

54 762332120
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z

m 253,430 7,360 1 865,25 0,000reziva priemernej plochy 120-224 cm2

63 6051525400 Hranol mäkké rezivo - omietané smrek m3 5,339 239,790 1 280,240 0,000

- - Celkom - - - 11 078,82 -

Touto zmenou dochádza aj k navýšeniu ďalších položiek o:

P.Č. Kód položky Popis MJ Množstvo Cena Cena Hmotnosť
celkom jednotková celkom celkom

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konštrukcie tesárske

59 762341202 Montáž latovania striech pre sklon do 600 m 227,250 3,140 713,565 0,000

"strecha - B"

64 6053340500 Laty smrek akosť I do 25cm2 L=201-300 cm m3 0,625 242,130 151,331 0,000
Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie

55 762395000
krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné

m3 4,343 50,540 219,495 0,000konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince,
pásová oceľ, vruty

56 998762202
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v

% 29,405 7,029 206,688 0,000obiektoch výšky do 12 m

- - Celkom - - - 1 291.08 -

Rekapitulácia zmeny: 11.078,82
+1.291,08
-10.991,60

Výsledok: 1.378,30 EUR/bez DPH
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