
Dodatok Č. 2/2021 k Zmluve o dielo č. 3/2020
"Rekonštrukcia budovy tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV SOŠT Galanta"

SO 01 - Rekonštrukcia budovy tvaru U

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 536 a1556 dkona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 18 zákona Č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor!fch predpisov

( ďalelien ,Dodatok" a ,Zmluva')

Článok l.
Zmluvné strany

Objednávater:
Zapísaný/registrovaný:
Štatutárny zástupca:
Adresa sídla:
I~O:
OIC:
Bankové spojenie:
IBAN:

Stredná odborná škola technická Galanta - Maszaki Szakkäzépiskola
v registri organizácii Štatistického úradu SR
Ing. Beáta Kissová, rladtteľka Strednej odbornej školy technickej Galanta
Esterházyovcov 710/12, 924 34 Galanta
OO 158 984
2021009265
Štátna pokladnica
SK 46 8180 0000 0070 0052 0972

Krajina: Slovenská republika
Internetová adresa: https:/Isostechga.edupage.org/
Mobilný kontakt: + 421 903481117
Telefonický kontakt: + 42131 7803578
Email: riaditel.sostechgalanta@gmail.com
Kontaktná osoba vo veciach techn.: Ing. Beáta Kissová

(ďalej v zmluve len "Objednávater "v príslušnom gramatickom tvare)
a

Zhotoviter:
Zapísaný/registrovaný:
štatutárny zástupca:
Adresa sídla obce:
ICO:
OIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.
OR OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 11380!T
František Zelinka, konateľ
Z. Kodálya 779/9, 924 01 Galanta
36231371
2020193615
SK2020193615
UniCreditBank Slovakia, a.s.
SK29 111100000066 13899001

Krajina: Slovenská republika
Telefonický kontakt: + 421 31 789 9180
Email: stavomal(a)stavomal.sk
Kontaktná osoba vo veciach techn.: František Zelinka

(ďalej v zmluve len "Zhotoviter" v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula" Dodatku"

Podkladom pre uzatvorenie Dodatku č. 2/2021 je potreba zosúladenia ustanovení Zmluvy o dielo Č. 3/2020

vrátane dodatku č.1/2020, týkajúcich sa financovania stavebných prác, ktoré vznikli nad rámec pôvodného

rozpočtu, na základe výsledku správy z vykonanej ex post kontroly verejného obstarávania Poskytovaterom.

V rámci financovania prác nad rámec rozpočtu týkajúce sa realizácie predmetu zmluvy: Rekonštrukcia budovy
tvaru U a rekonštrukcia a prístavba budovy OV SOŠT Galanta pre príslušnú časť predmetu zákazky s názvom: SO
01- Rekonštrukcia budovy tvaru U. Poskytovater identifikoval neoprávnené výdavky v rámci posúdenia súladu so
Zmluvou o NFP, ktoré podrobne uviedol v správe z vykonanej kontroly, ktoré nebude financovať v rámci projektu.
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,
vzhľadom k uvedenému sa Objednávater zaviazal akceptovať výsledky kontroly predložené Poskytovateľom
a zaväzujesa financovať vzniknuté neoprávnené výdavky z vlastných zdrojov Zhotoviterovi pre naviac práce
týkajúcesa časti SOOlrímsa.
Dodatok Č. 2/2021 je uzatvorený v zmyslejednotlivých bodov článku l. a XIV. Zmluvy o dielo č.3/2020 v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 18 ods. 1 plsm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. l. a o zmene
a doplneníniektorých zákonovv znení neskorších predpisov.

l.
Mení s Článok l. a dopfňa sa v bade 1.1 (text v úvodzovkóch) Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok l.
Zmluvné strany

1.1 "Uvedení zástupcovia oboch strán vyhlasujú, že sú oprávnení tento Dodatok č. 2/2021 k Zmluve o dielo
č.3/Z0Z0podpísaťa k platnosti dodatku k Zmluvenie je potrebný podpis inej osoby".

II.
Mení sa Článok XIV. a dopfňa so v bode 14.1, 14.2 a 14.3 o dopfňo sa nový bod 14.12 ( text v úvodzovkách)
Zmluvy o dielo nasledovne:

Článok XIV.
Záverečné ustanovenia

14.1 H Obestrany vyhlasujú, že súhlasias celým rozsahomtohto Dodatku č.2/2021, a že nebol uzavretý v tiesni a
za nevýhodnýchpodmienok pre niektorú zo strán".

14.2 u Tento Dodatok č. 2/2021 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží Objednávateľ
a dva rovnopisy obdrží Zhotoviteľ ",

14.3 "Dodatok č.2/20Z1 k Zmluve o dielo č.3/2020 nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami.
Zmluvanadobúda účinnosť deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateraa zároveňsplnením
odkladacej podmienky, ktorou je doručenie správy z finančnej a administratívnej kontroly predmetného
verejného obstarávania príslušným RO pre IROP (ďalej len "riadiaci orgán" alebo "RO"), t.j. schválením
postupu verejného obstarávania."

14.12 "Ostatné ustanovenia článkov Zmluvy o dielo č.3/2020 zostávajú nezmenené".

Za Objednávateľa: Za Zhotovitera:

<:11'-'-' . 

V Galante, dňa 04.08.2021
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V Galante,dňa 04.08.2021

--
Ing. BeátaKissová

riaditerka
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