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'
číslo
číslo

zmluvy objednávate ľa 2019 - 0113 - 1133223/02
zmluvy zhotovite ľa

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
Oprava náterov stožiarov s doplnením značenia vedenia V495 ESt Bošáca - ESt Varín
v úseku č. 1-92.
uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej aj ako .Obchodný zákonník")
(ďalej

len "Dodatok č. 2")

l. ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Objednávateľ :
Zapísaný:
IČO:
DIČ:
IČDPH
Bankové spojenie:
čislo účtu:

l BAN:
BIC (SWIFT):
Menom spoločnosti koná:

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1.,
oddiel : Sa, vložka č. 2906/B
35 829 141
2020261342
SK 2020261342
Tatra banka. a.s. Bratislava
2620191900/1100
SK 30 1100 0000 0026 20191900
TATRSKBX
Ing. Peter Dovhun
predseda predstavenstva
Ing. Marián Širanec, MBA.
podpredseda predstavenstva

Osoby oprávnené rokovať vo veciach :
zmluvných:
Ing. Tomáš Pavlík- výkonný riaditeľ sekcie
prevádzkovej správy Západ
technických:
Ján Sekereš - vedúci odboru el. vedení Západ
(ďalej aj ako "objednávateľ" a/alebo "SEPS")

1.2.

Zhotoviteľ:

Zapísaný:
IČO:
DIČ :
IČDPH:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
l BAN:
BIC (SWIFT):
Menom spoločnosti koná:

TENSET, s.r.o.
Kuzmányho 8
010 01 Žilina
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel:
Sro, vložka č. 747491L
35 746 530
2021397389
SK2021397389
ČSOB, a.s.
4027422914/7500
SK68 7500 0000 0040 2742 2914
CEKOSKBX
Lucia Mikolášová, konatel'

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
zmluvných:
Lucia Mikolášová, konateľ
technických:
Lukáš Čišecký, techn ik
(ďalej aj ako .zhotoviteľ" alebo .TENSET")
(ďalej spoločne aj ako "zmluvné strany" alebo jednotlivo "zmluvná strana")
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11. PREAMBULA
2.1 .

Zmluvné strany sa v zmysle článku XVI a v súlade s bodom 16.2 Zmluvy dohodli na
uzatvorení tohto Dodatku č. 2 na základe vyhovenia žiadosti zhotovitel'a zaslanej
listom

dňa 14.7.2021 objednávatel'ovi. Žiadosť zhotovitel'a

k Dodatku
2.2.

č.2

Zmluvy o dielo a je jej

tvorí prílohu č.1

neoddeliteľnou súčasťou.

Zmluvné strany sa dohodli na presune nedokončených prác a dodávok materiálu na
rok 2022 v termíne, ktorý bude zhotovitel'ovi oznámený po schválení ročného
vypínacieho plánu pre rok 2022

2.3.

objednávateľom.

Týmto Dodatkom č. 2 sa cena za realizáciu prác s dodávkou materiálu v zmysle
článku

V bodu 5.2 Zmluvy nemení.

111. PREDMET DODATKU
3.1.

Týmto Dodatkom

č.

2 sa ruši v

čl.

č.

2

IV bod 4.1.3. Zmluvy o dielo v celom rozsahu

a nahrádza sa novým znením nasledovne:

4.1.3.

ukončenie

diela do 30.11.2022

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
4.1

č.

Tento Dodatok

2 nadobúda

platnosť

a

účinnosť dňom

jeho podpísania obidvoma

Zmluvnými stranami.
4.2

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto Dodatkom č.2 neupravené zostávajú
v platnosti nezmenené.

4.3

Tento Dodatok

č.

2 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo

Zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia.
4.4

Tento Dodatok č. 2 tv orf neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.

4.5

Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok
č.2

č.

2a

daňové

doklady súvisiace s Dodatkom

budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne

objednávky a faktúry vyplýva z § 5a a 5b zákona

č.

zverejňované

zmluvy,

211/2000 Z. z. o slobodnom

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácii) v znení neskoršlch predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných
skutočností,

ako aj
alebo

ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva,

ďalšie

vylučujú .

obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú,
Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 4 .1 tohto Dodatku

č.2.
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4.6

Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok

č.

2 k Zmluve nebol uzavretý v tiesni ani za

nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený
slobodne, vážne,

určite

a zrozumitel'ne a nie je urobený v omyle, svojím obsahom

alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú,
že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na
uzatváranie tohto Dodatku č. 2 a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho
obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak

čoho

k tomuto Dodatku

č.

2 pripájajú

svoje podpisy.

V Bratislave,

dňa

V ....... ...................

Za objednávateľa:

dňa

............. .

Za zhotoviteľa:

'"l~~ ':$t!f4~tJ"II:;'tJI"'M! Ol\'.!~ t~!tl :>O~

Ing. Peter Dovhun
prj.Q§fl.d.aP~~~n:'l

Lucia Mikolášová
konateľ

p~~~:i:~t:=~~;i.
l

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo "Oprava náterov stožiarov s doplnen im značenia vedenia V495 ESt Bošáca- ESt
Varin v úseku č. 1-92".
3z 3

