
Dodatok č. 1

v

kZmluve na výkon stavebného dozoru č. 2019/0944 uzatvorenej zmysle zákona c. 25/2006 Z.z.

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

uzatvorená v súlade 5 § 269 ods. 2 a nasl. zákona c. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení

neskorších predpisov a doplnkov.

l.

Zmluvné strany

Objednávateľ Trenčiansky samosprávny kraj

Sídlo: K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín

Štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Baška, predseda

|čo: 36126624

DIČ: 2021613275

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

IBAN: SK8O 8180 0000 0070 0050 4489

(d'alej Ien „Objednávateľ“)

a

Poskytovateľ Peter Baštuga - DIBAS

Sídlo: M. Kukučína 808/5, 018 61 Beluša

Štatutárny orgán: Peter Baštuga

IČO: 50449541

DIČ: 1040497579

IČ DPH: nie je platcom DPH

Zapísaný v ŽR SR: Považská Bystrica, číslo: 330-23097

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.,

IBAN: SK 49 0900 0000 0051 1672 5065

Kontaktná osoba: Peter Baštuga

Tel.: 0905 642 462

(ďalej len „Poskytovatel'")

PREAMBULA

1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 4.10.2019 Zmluvu o dielo na výkon stavebného dozoru počas celej

doby realizácie stavby „TreBuChET - Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície" —

sprístupnenie južného opevnenia Trenčianskeho hradu podl'a Objednávateľom predloženej

projektovej dokumentácie (ďalej len „Zmluva").

2) Zmluva bola uzatvorená v prestavanosti stavby menej ako 50% a zohľadňuje stav, v akom bola

stavba v čase začatia výkonu stavebného dozoru poskytovateľom. Cena za poskytnutie služby

bola stanovená v zmysle predloženej projektovej dokumentácie a predpokladaného času

realizácie. Následne boli na základe postupne zisťovaných skutočností pri odkrývaní

architektonických konštrukcií a na ne nadväzujúcich požiadaviek Krajského pamiatkového úradu

vTrenčíne riešené zmeny v projektovej dokumentácii, technických riešeniach a technologických

1



1)

2)

2)

postupoch stavebných prác, ktoré mali za následok uzatvorenie Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo č.

2018/0352 s generálnym zhotoviteľom stavebných prác. Dodatok nadobudol účinnosť 3.3.2020.

Dodatkom sa navyšuje zmluvná cena diela o 39,51% a predlžuje sa trvanie stavebných prác o 6

mesiacov. Tieto okolnosti menia podmienky, za ktorých bola uzatvorená zmluva na výkon

stavebného dozoru čo sa týka rozsahu poskytovaných služieb.

Na základe čl. X. bod 4. Zmluvy sa cena za výkon stavebného dozoru Dodatkom zvyšuje

o 39,51%, t.j. o cenu stavebných prác podl'a Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo na stavebné práce.

Dohodnutá odmena vo výške 0,86% 2 ceny stavebných prác zostáva nezmenená.

V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1, písmeno c) potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré

Objednávatel' nemohol pri vynaložení náležite] starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení

charakter zmluvy. Ide o doplňujúce práce, ktorých potreba vznikla včase, kedy bola už platná

a účinná Zmluva.

Il.

Predmet dodatku č. 1

V odseku V. Lehoty plnenia záväzkov, článok 1. sa mení z dôvodu zmeny zmluvy so zhotovitel'om

stavebných prác a novo znie:

„Poskytovateľ sa zaväzuje, že kontrolnú činnosť, dojednanú podl'a článku II a článku ||l tejto

Zmluvy, bude vykonávať v čase od odovzdania staveniska stavby až po protokolárne odovzdanie

a prevzatie stavby bez vád a nedorobkov v zmysle podmienok uzatvorenej Zmluvy o dielo a jej

dodatkov, vrátane jej vykonávania počas plynutia záručných Iehôt vyplývajúcich zo Zmluvy

o dielo, ak objednávateľ uplatní písomne právo reklamácie, a to v dohodnutých termínoch.

Odsek Vl. Odmena, článok 2. sa mení z dôvodu zmeny rozsahu poskytovaných služieb podl'a

tohto dodatku a novo znie:

Cena bez DPH 16 741,20 Eur

DPH 20% 0,00 Eur

Cena celkom 16 741,20 Eur

Rekapitulácia ceny diela:

Cena podl'a Zmluvy ...................................... 12 000,00 Eur

Cena podľa tohto Dodatku č. 1 ..................... 4 741,20 Eur

Nová celková cena diela .................................. 16 741,20 Eur

Ill.

Záverečné dojednania

Zmluva na výkon stavebného dozoru sa v ostatných ustanoveniach nemení.

Tento dodatok sa riadi zákonmi Slovenskej republiky.



3) Dodatok č. 1 k Zmluve na výkon stavebného dozoru je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach,

z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre

Poskytovateľa a dve vyhotovenia pre Objednávateľa.

4) Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami

a účinnosť nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle

objednávateľa

/ „V

V Trencme, dna ............. V Belusi, dna .......

Za Objednávatel'a: Za Poskytovateľa:

Peter Baštuga - DIBAS
MKukučina 808/57
0j|8 61 Beluša

| ICQ: 50449541
DIC: 1040497579

tel.č.: 0905 642 462; dibas.basluga©gmai|.com

  

Ing. Jaroslav Baska Peter Baštuga ,)

predseda


