Obec Dubník, Dubník č. 244, 941 35 Dubník
__________________________________________________
D O D A T O K Č. 1/2021
K Z M L U V E O D I E L O Č. 8/2019
uzatvorená podľa § 536 a 565 nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. ( Obchodného zákonníka ) v znení neskorších zmien a doplnkov.

ČI. I.
ÚČASTNÍCI ZMLUVY

1.1

Objednávateľ: Obec Dubník
Adresa sídla: Obecný úrad Dubník č.244, 935 41 Dubník
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Ostrodický, starosta obce
IČO: 00308889
DIČ: 2021060690
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
IBAN: SK36 5200 0000 0000 1013 2298
Telefonický kontakt: + 421 356495301
Email: starosta@obec-dubnik.sk
Internetová adresa: http://obec-dubnik.sk/
(ďalej len „objednávateľ“)

1.2

Zhotoviteľ: M&M Construction s.r.o.
Sídlo: Rosinského 11, 949 01 Nitra
Zastúpený: Ing. Marek Meliš
IČO: 52098141
DIČ: 2120898956
IČ DPH: SK 2120898956, je platca DPH
Bankové spojenie: ČSOB Bratislava
IBAN: SK 60 7500 0000 0040 2661 0198
Tel. kontakt:+421910827785
Email: marek.melis@mmconstruction.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Podkladom pre uzatvorenie Dodatku č. 1/2021 je potreba zosúladenia celkovej zmluvnej ceny zhotoviteľa
v rámci plnenia zo Zmluvy o dielo č.8/2019 z dôvodu chybného matematického prepočtu v rozpočte a tým aj
celkovej zmluvnej ceny, nakoľko bola položka HZS vo výške 70, 00 EUR započítaná do celkovej ceny dvakrát.
Dodatok č. 1/2021 je uzatvorený v zmysle jednotlivých bodov článku IV., VIII. a IX. Zmluvy o dielo č. 8/2019
podpísanej 24.09.2019 v súlade s príslušným ustanovením § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní
č. 343/2015 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

„Dom smútku v Dubníku – stavebné úpravy“
1

Obec Dubník, Dubník č. 244, 941 35 Dubník
__________________________________________________
I.
Mení sa Článok IV. a dopĺňa sa v bode 4.3 ( text v úvodzovkách ) Zmluvy o dielo nasledovne:
Čl. IV.
CENA PREDMETU PLNENIA
4.3

Cena za zhotovenie diela: ........................ 21 946,71 Eur bez DPH
výška a sadzba DPH: ............................... 00,000 Eur
Cena za zhotovenie diela: ….................... 21 946,71 Eur s DPH
„Celková cena po odpočítaní položky HZS vo výške 70,00 EUR bez DPH a pripočítaní výšky DPH, nakoľko
sa stal zhotoviteľ platcom DPH, je cena nasledovná:
Cena za zhotovenie diela: ........................ 18 230,59 Eur bez DPH,
výška a sadzba DPH: ............................... 3 646,12 Eur ( je platcom DPH ) 20%
Cena za zhotovenie diela: ….................... 21 876,71 Eur s DPH
V súlade s úpravou celkovej zmluvnej ceny je upravený nacenený rozpočet ceny diela, ktorý je prílohou
č.1 tohto Dodatku č.1/2021.“

II.
Dopĺňa sa nový Článok X. Zmluvy o dielo nasledovne:
Čl. X.
OSOBITNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY
10.1

Verejný obstarávateľ realizuje stavebné práce v súlade s podmienkou uplatnenia sociálneho aspektu
pri dodržaní platnej legislatívy EÚ a SR, a to najmä základných zásad ako princíp rovnakého
zaobchádzania, princíp nediskriminácie a princíp transparentnosti. Sociálny aspekt uplatňuje
súvislosti s:
a) podporou dodržiavania základných sociálnych noriem,
b) podporou ochrany práce a pracovných podmienok a podporou dôstojnej práce.

10.2

V súlade s bodom 10.1 článku X. sú prílohou tohto Dodatku č.1/2021 doklady zhotoviteľa potvrdzujúce
dodržanie sociálneho aspektu:
a) potvrdenie zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne zhotoviteľa, že nemá
nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné
dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu. Uvedený doklad je prílohou č.2 tohto Dodatku č.1/2021.
b) čestné vyhlásenie o ochrana práce a pracovných podmienok, podpísané štatutárnym zástupcom
Zhotoviteľom. Uvedený doklad je prílohou č.3 tohto Dodatku č.1/2021.
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III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1

Tento Dodatok č.1/2021 k Zmluve o dielo č.8/2019 je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých
objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

3.2

Obe strany vyhlasujú, že súhlasia s celým rozsahom tohto Dodatku č.1/2021 k Zmluve o dielo č.8/2019 a
že nebol uzavretý v tiesni a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán.

3.3

Tento Dodatok č.1/2021 k Zmluve o dielo č.8/2019 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými
stranami. Dodatok č.1/2021 k Zmluve o dielo č.8/2019 nadobúda účinnosť jeho zverejnením a splnením
odkladacej podmienky, ktorou je schválenie projektu v rámci príslušnej výzvy s kódom: MAS_092/7.4/1
a zároveň doručenie správy z kontroly predmetného verejného obstarávania od SO/RO, t.j. schválením
postupu verejného obstarávania, v ktorom SO/RO pripúšťa výdavky do financovania projektu.

3.4

Objednávateľ si vyhradzuje právo od Zmluvy o dielo a Dodatku č.1/2021 k Zmluve o dielo č.8/2019
jednostranne odstúpiť v prípade, ak mu bude doručené rozhodnutie o neschválení projektu v rámci
príslušnej výzvy s kódom: MAS_092/7.4/1, a/alebo, ak mu bude doručená správa z kontroly príslušného
SO/RO, že pri kontrole dokumentácie z predmetného verejného obstarávania pre zadávanie zákazky
podľa § 117 zákona, ktorej výsledkom je Zmluva o dielo a Dodatok č.1/2021 k Zmluve o dielo č.8/2019, sa
zistilo porušenie princípov a postupov verejného obstarávania, resp. porušenie pravidiel a ustanovení
legislatívy SR a EÚ a/alebo iné porušenie ovplyvňujúce oprávnenosť financovania príslušného výdavku.

3.5

Dodávateľ /zhotoviteľ/ na základe hore uvedených skutočností podľa bodu 3.4 súhlasí
s jednostranným odstúpením od Zmluvy o dielo a Dodatku č.1/2021 k Zmluve o dielo č.8/2019.

3.6

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.8/2019 ostávajú bezo zmien.

V Dubníku, dňa: 20.05. 2021

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

....................................................
Ing. Jozef Ostrodický
Starosta obce Dubník

...................................................
Ing. Marek Meliš
M&M Construction s.r.o

Príloha č. 1 tohto dodatku: Upravený nacenený rozpočet zhotoviteľa
Príloha č. 2 tohto dodatku: Potvrdenia ZP a Soc. poisťovne zhotoviteľa
Príloha č. 3 tohto dodatku: Čestné vyhlásenie zhotoviteľa
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