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Dodatok Č. 1 k Zmluve o dielo

Č. 015/2017 zo dňa 06.10.2017
(§ 536 a nasl. OhZ)

Objednávateľ: Mesto Bytča
Námestie SR 1/1,01401 Bytča
IČO: OO 321 192, DIČ : 2020626399
bankové spojenie: VÚB. a.s. Bratislava, pobočka Bytča
číslo účtu (IBAN) : SK12 0200 0000 0000 23525432
štatutárny orgán: Bc. Miroslav Minárčik, primátor mesta
(ďalej len "Objednávatel"')

a

Zhotoviteľ: MIPE Invest, s.r.o.
P. O. Hviezdoslava 55 L 013 03 Varín
IČO: 36 837 075. DIČ : 2022453873. IČ DPH: SK2022453873
zapísaný v obchodnom registri OS Žilina, odd. Sro, vl. Č. 19518/L
bankové spojenie: ČSOB. a.s., Bratislava
číslo účtu (IBAN) : SK93 750000000040 0548 2131
štatutárny orgán, resp. oprávnená osoba: Peter Bugáň, konateľ
(ďalej len .Zhotovitel'")

l.

Zmluvné strany uzatvorili dňa 06. októbra 2017 Zmluvu o dielo Č. 015/2017 (ďalej len
"Zmluva" alebo ..ZoO") podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v platnom znení (ďalej len .,Obchodný zákonník"). V súlade s ustanovením čl. 2.9.
Zmluvy ana podklade oznámenia Zhotoviteľa zo dňa 20.10.2017 sa zmluvné strany dohodli na
uzatvorení dodatku Č. 1 k Zmluve o dielo Č. 015/2017 zo dňa 06. októbra 2017 v znení podľa čl.
IL tohto dodatku Č. 1 :

II. 

2.1. Na podklade zistení Zhotoviteľa o nevyhnutnosti vykonania naviac prác. ktoré nebolo
možné predvídať v čase ponuky Zhotoviteľa a ktoré neboli preto zahrnuté v Podkladovej
dokumentácii bol Zhotoviteľom vypracovaný rozpočet naviac prác zo dňa 06.11.2017.
Zmluvné strany sa dohodli. že tento dokument je súčasťou Podkladovej dokumentácie
v zmysle čl. 2.1. Zmluvy. Ostatné ustanovenia Zmluvy týkajúce sa Predmetu a rozsahu
plnenia tým nie sú dotknuté.



2.2. Článok 3.1. Zmluvy sa mení tak. že lehota vykonania Diela v zmysle čl. 3.1. Zmluvy sa
v dôsledku nevyhnutnosti vykonania naviac prác podľa čl, 2.1. tohto dodatku predlžuje na
155. slovom jednostopäťdesiatpäť dní od dňa protokolárneho prevzatia staveniska.

2.3. Článok 4.1. Zmluvy sa mení tak. že dohodnutá Cena za Dielo predstavuje sumu:

Cena za dielo bez DPH: 317.067,09 Eur
(slovom tristosedemnásťtisícšesťdesiatsedem eur /09 centov)

DPH (20%) : 63.413,41 Eur
(slovom šesťdesiattritisícštyristotrinásť eur / 41 centov)

Cena za dielo s DPH: 380.480,50 Eur

(slovom tristoosemdesiattisícštyristoosemdesiat eur /50 centov)

2.4. Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo Č. 015/2017 zo dňa 06. októbra 2017 týmto
dodatkom Č. 1 nie sú dotknuté.

III.

3.1. Práva a povinnosti zmluvných strán Zmluvou alebo týmto dodatkom Č. I k Zmluve
výslovne neupravené. sa spravujú ustanoveniami Obchodného zákonníka. prípadne iných
všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

3.2. Obidve zmluvné strany si tento dodatok Č. 1 k Zmluve prečítali, jeho obsahu porozumeli,
prehlasujú, že zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ho vlastnoručne
podpisujú.

3.3. Tento dodatok č, 1 k Zmluve je vyhotovený v šiestich rovnocenných vyhotoveniach. po
troch pre každú zmluvnú stranu.

3.4. Tento dodatok Č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Mesta
Bytča.

V Bytči dňa: 15.11.2017

Bc. Miroslav
primátor Mesta Bytča

Objednávateľ

V Žiline dňa : 15.11.2017

M;PE Invest, s.r,o.
P,O, Hvíezdoslava 551,01303 Varín
IČO: 36837075, 16 DPH: SK2022453873
'il'/041/564 :3207,0948 196424 CD

..... , ,. 'p~~~'; 'B'~'~'á~""'" 1'"
konateľ MIPE Invest. ;,r,o,

Zhotoviteľ
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ROZPOČET naviac prác

Časť: SOO1.1 - Architektúra
Pšurnovice

Mesto Bytča, Námestie SR 1, 01401 Bytča

MIPE Invest,s . r.o.

06.11.2017

~-~ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis MJ Množstvo Cena
. Cenacefkom [EURj . Cena celkom [EUR] s

bez DPH __ DPH _

35 163,20 EUR 42. 195,83 EUR
-_--_---_ ..._---

.3 722,_o0EUR.

:c:-:-'-::-:---:::-:-::c-f--- o 312, OO_~!J_~J
468,00 EUR

_···__ ._744,~_~URj
381,00 EUR

----420,-OOEURi

_.__ =684, 53__E_~~_.
1 1'3385:

YÝi11ena zvetraného i11uriVCldemol1táž+vyrnurovaňie~d~ 2,5m3 ď--·--·---_!-----~--tIpiT _ 1,000 _ i~-O,-O§-_EU-..~
O_mietky ap~_(I':'.élné v 2-3 vrstvách CI nadspotreb.éI..':l1.<1.t~riálu Obv. Múry mJ-~_ 294,213 ~O EUR
penetrácia starého muriva m2 1,00 EUR

r--t-----+'-o-s·a-d7e-n-ie--:-L p~ofilov - zosilnenie prievlaku IPP ..------r--kp[·-: - 550,00 EUR

~;:::~.izstrOPnejkon~tr. z nosníkov plnostennych konštr: dfžky do 15 m, prierez. plod;yso~ r b~ 1" 254,130 . 2,;0 ~UR
r-~--- ..--t-~._---------_._-----~._-------------_.-----_._----.--------------+-,----,----.+-----

................................................................... (11*9, 13)+(10*9,25)+(B'7,65_JL .. i 1

1-__ --+- --t-D~i11_ontáž zá~lopov stropov vrchných, zapustl:!nýc:_h_~.~!ubých dosiek hr. do 32 mm, -0.0140Q!_~_r:n.L.. _ 611.950 t--_1_,_1_Cl_EUR -l- . . __ -'--_ ..__ + .... ---'__._.... ,
_ . _ spodný2ď(55,OI+60, 1+82,92),vrc:hnýn_akro_v_e82,~9+133l . j I

Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a maz.anín,škvarobetón hr.do 100 mm, plochy
i ml 4,029

nad 4 m2 -1,60000t .. . . . .. r-: __ .
(55,01+60,1)'0,035

Montáž z'iiklop-uvrchného na zraz škáry zakryté lepenk~vymjpásrňi-;;-lebo lišt~---'-"'--T;;:;2- ---------.-
207-161,1'

Dosk~ drev~tj;pková OSS-3SE 2500x1 iSOx22-mm---- ·---- ..---------------- .. -·---- ..T·r;~2-1--49_;__5ii 8.16 EUR
f----'-·----+-Montcfž lešeňj,;:r~hké~-praa;~~ho ~-;;_dového s podi-;;h';;ni šírky--nad 1, ÔOd~1-:20m,-.;yikY-d,;--·' --T~-~~-~, ----;--- EUR -f----· .... ------ ..--'------+-------··--~- .. ·....·-·-· .. i

L.__ __;_ •. .•.•.•_Ľ1..9_.'!l_l8S2.!..iZ.:+:47?!?_Q~_____.. ..__ ,,_ .. _. .._. __ .. _ . . __. __ c_r:2 __~_, _2 L ~~_._L. _. _ ..__.J.. __.._ _ __._._._ _.
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ROZPOČET naviac prác

Časť: 5001.1 . Architektúra
Pšurnovice

Mesto Bytča, Námestie SR 1, 01401 Bytča

MIPE Invest,s . r.o.

06.11.2017

l~~ mKÓ~

Náklady z rozpočtu

... cena-celkom [EUR] .. Cena celkom [EORfs
bez DPH _Qe_tL _

35 163,20 EUR 42 195,83 EUR

Popis MJ Množstvo Cena

. . _. . . . -~: ~~2,42~.179,io~l
Príplatok za prvý a každý další i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového S! mZ
podlahamtširkynad 1,00 dol,ZOm' výšky do 10 J1) L_ " _

(852,42-:;479,106ľ1 ,5 !

Demontáž lešenie ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1 ,ZO m, výšky
do 10 mI--~_ .._._--+=-=--'-=---------_ .._--_._----

mZ
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ROZPOČET naviac prác

Časť: 5001.1 - Architektúra
Pšurnovice
Mesto Bytča, Námestie SR 1, 01401 Bytča
MIPE Invest,s .r.o.

06.11.2017

Popis MJ Množstvo Cena

Posun termínu na základe vyššie uvedených prác vrátane krovu + 10týždňov
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ROZPOČET naviac prác

Čast': S001.1 - Architektúra
Pšurnovice

Mesto Bytča, Námestie SR 1, 01401 Bytča

MIPE lnvest,s r.o.

06.11.2017

Vizualizácia nového kravu z CP
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