Doda tok č.1
k zmluve o dielo
č. KRPZ - TN - EO – OBST – 138 - 007/2011
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom
znení
na realizáciu akcie:

„Bánovce nad Bebravou OR PZ, správne služby - stavebné úpravy II“

Čl. I.
ZMLUVNÉ STRANY
Zhotoviteľ:

Viliam Zwias
Jerichov 35,
957 01 Bánovce nad Bebravou

zastúpený:

Viliam Zwias

IČO:

35209810

bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa a.s.

číslo účtu:

0038407658/0900

registrácia:

Obvodný úrad Bánovce nad Bebravou
číslo živnostenského registra: 301-3454
(ďalej len „zhotoviteľ“)

a
Objednávateľ:

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru
v Trenčíne
Jilemnického 1, 911 42 Trenčín

zastúpený:

plk. Mgr. Peter Müller - riaditeľ
na základe personálneho rozkazu prezidenta
PZ č. 337 zo dňa 10.09.2010

IČO:

00735817

bankové spojenie:

Štátna pokladnica

číslo účtu:

7000168307/8180

(ďalej len „objednávateľ“)

Dodatok č.1 upravuje zmluvu o dielo č.: KRPZ - TN - EO – OBST – 138 - 007/2011 v nasledovných článkoch :

Čl. II.
PREDMET ZMLUVY
Čl. II. – dopĺňa sa o bod 2.5., ktorý znie nasledovne:

2.5.

Predmet dodatku č. 1 k zmluve o dielo je vymedzený súpisom naviac prác , ktoré sú rozpísané
a ocenené v prílohe č. 1 k tomuto dodatku – „Špecifikácia ceny“.

Čl. V.
CENA ZA DIELO
Čl. V. – bod 5.1 sa mení a dopĺňa a znie nasledovne:

5.1

Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu čl. II tejto ZoD je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena vrátane
DPH vo výške:

228,42 EUR
slovom: dvestodvadsaťosem, 42/100 EUR
Cena za realizáciu diela podľa ZoD predstavuje:
19 770,00
0,00
19 770,00

EUR
EUR
EUR

cena bez DPH ......................................................................
DPH 20% ............................................................................
cena celkom vrátane DPH .................................................

228,42
0,00
228,42

EUR
EUR
EUR

Cena za realizáciu diela celkom predstavuje:
cena bez DPH ......................................................................
DPH 20% .............................................................................
cena celkom vrátane DPH ................................................

19 998,42
0,00
19 998,42

EUR
EUR
EUR

cena bez DPH ..................................................................
DPH 20% .......................................................................
cena celkom vrátane DPH ...........................................
Cena za realizáciu diela podľa dodatku č. 1 k ZoD predstavuje:

Čl. XIII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
Čl. XIII. – dopĺňa sa o bod 13.14, ktorý znie nasledovne:

13.14. Dodatok č. 1 k ZoD nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. Je vyhotovený v 4-och
výtlačkoch, z ktorých objednávateľ dostane 2 a zhotoviteľ 2 výtlačky. Príloha č. 1 –
„Špecifikácia ceny“ k tomuto dodatku je vyhotovená v dvoch výtlačkoch, každá zmluvná
strana dostane po jednom výtlačku. .

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. KRPZ - TN - EO – OBST – 138 - 007/2011
v platnosti v pôvodnom znení.

zostávajú

Zmluvné strany vyhlasujú, že s dodatkom č. 1 boli oboznámené, že nebol uzatvorený v tiesni,
ani za iných, jednostranne nevýhodných podmienok.

V Trenčíne dňa : 08.09.2011
Za objednávateľa :

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

plk.Mgr. Peter Müller
riaditeľ KR PZ v Trenčíne

Za zhotoviteľa:

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

Viliam Zwias

