Dodatok č.3
k Zmluve o dielo č. 01122010 - IVRR

Čl. 1 - Zmluvné strany
1.1 Zhotoviteľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zástupca pre rokovanie
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
Tel./Fax:
1.2 Objednávateľ:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zástupca pre rokovanie
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Tel./Fax:

JP - JANIS, s.r.o.
Rieka 2916,02201
Ján Peteraj

Čadca

Ján Peteraj

SK2022769166
0905554177
Mesto

Čadca

Námestie slobody 30,02227 Čadca
Ing. Milan Gura, primátor mesta
Ing. František Zaťovič
DEXIA banka Slovensko, a.s., pobočka Čadca
0202719005/5600
313971
2020552974
041-4332301-4
/ 041-4302218

Čl. 2 - Predmet dodatku
Predmetom tohoto dodatku je úprava dohodnutých podmienok zmluvy o dielo č.
01122010 - IVRR zo dňa 1.12.2010 ajej dodatkov č.1 a č.2 (ďalej len Zmluva) nasledovne:
V dôsledku prác nad rozsah Zmluvy a prác menej dohodnutých v Zmluve podľa jej bodov
4.6 a 4.7 sa upravuje znenie Čl. 4 - Cena za práce podľa bodu 4.1 Zmluvy nasledovne:
Práce naviac: - cena bez DPH:
-DPH 20%:
- spolu:
Práce menej: - cena bez DPH:
- DPH 20%:
- spolu:

4.140,- €
828,- €
4.968,- €
-4.140,- €
- 828,- €
- 4.968,-€

Prácami naviac a prácami menej nedošlo k zmene ceny za dielo celkom, ktorá zostáva
nezmenená, t.j. 266.971,50 €.
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Odôvodnenie:
K prácam menej došlo v dôsledku nerealizovania sadrokartónového podhľadu RIGIPS
hr.12,5 mm zaveseného na oceľovej závesnej koštrukcii v miestnostiach 2. nadz. podlažia
vrátane jeho mal'by o výmere 180,00 m2.
Práce naviac sa realizujú v dôsledku zhotovenia podhľadu o výmere 180,00 m2
namiesto sadrokartónu RIGIPS v miestnostiach 2. nadzemného podlažia dreveným
obkladom - tatranským profilom hr.16 mm prichyteného do podhľadového dreveného roštu
vrátane impregnácie všetkých drevených prvkov podhľadu a 3-násobným priesvitným
náterom tatranského profilu z pohľadovej strany.
Práce naviac a práce menej sú spracované do oceneného súpisu prác a tvoria prílohu
č.l tohoto Dodatku č.3 zmluvy.

Čl. 3 - Záverečné ustanovenia
Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy zostávajú nezmenené.
Tento dodatok č.3 k Zmluve o dielo Č. 01122010 - IVRR zo dňa 1.12..2010 je vypracovaný
v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku Č. 3 Zmluvy o dielo
ocenený súpis prác - rozpočet prác naviac a prác menej.

Č.

01122010 je príloha č. l -

V Čadci dňa 2.3.2012.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

/]

8'P IJlNIS. s.r.o.

2

