MlNlsTťRsTV_o

§uRÓPSM

VNUTRA

stovÉNsKtJ REPUBllKY

úNí^

Európsky sftiálny lond

tuíópsky íond relionálneho
rozvoja

Éísí§

OPERAČNÝ PROGRAM
[UDsl(ÉZDRoJE

uzavretá",,"r,,.i?rouT,?,ŤíiňirtrYřJ,Í,*ť!8;::;F:ťr,zneníneskorších
predpisov

čt. t
Zmluvné strany
1.1Objednávatel':
Sídlo: Obec Benkovce
zastúpený: Ing. viera pavtišková,
---- 'E' Ý"
starostka obce Benkovce
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:

Milan Baník

lčo: oosszzel

2IČ:2020640875

IC DPH: Nie sme plátcami
,B^T

!9"_1.poj

en

i

DPH

e, P_rlmu UuntuT l ovensko,
a. s.

IBAN: sK94 5600 0000 004rJšřďžór,

Telefon: +42t 57449415l
Mobil: +421908875759
E - mail: ocubenkovce@watel.sk
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1,2 Zhotovitel'
Obchodné meno:

Sídlo:

ENERGOTRADING,

§. r. o.

V"";;;;řoplbu,

093 01
Lúčna831/83
Statutárny zástupca: Peter
Spusi", kln"'uP
Osoby oprávnené rokovat'
vo veciach zmluvných: Peter
Spusta, konatel'
vo veciach technických: rng.

riantiš"X X"t.a"

Bankové spojenie: SLSP, a]
s.

Císlo účtu:0561900658/0900

]l1N, $
ICO:

SK04 0900 0000 0005 6190 0658

DIČ:

844 456

2022504550
tČo npH: SK2022504550
Telefon: 05714880911,0907
946 804

Fax: -----E - mail: energotrading@gmail.com

zapísaný v obchodný register
okresného súdu prešov, oddiel:
sro, vložka číslo:194l8/P
uzatvárajútentododatok č,3kZmluveodie]o
dňa 16.04.2018 a dodatku č.
02/2018

,;;ň

ě.02/2018zodňa 09,03,2018, dodatkuč.
01l20l8 zo

02.08.2018

Na základe Prác, ktoré:"T-o!9|
objednávatelrypllp*"e tejto zákazkypredpokladat,,
články Zmluvy o dielo č. 02/2018;";ň"
menia sa tieto
Ób.o:.zo r
s,

čl.z

Dopíňa sa d'alší bod:

Predmet plnenia

ZvýŠenie energetickej hospodámosti
a modernrzácia materske.j školy v
obci
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!,Z,mluvné strany upravujú predmet

i,ťJl
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o,n^_i^'i""'reg'onáhleho
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Čl' s

Cenl
a predmetu
5.2 Cena diela sa uon
rr, u"a" j]r:i;i'r:

J§":,ťiT'?T*ť!'ffi:"'

Rekapítulácia ceny

L-ena diela podl.a

d

iela:

Upravená cena diela
DpH 20

Celková cena

v súvislosti so zmenou
predmetu plnenia podl,a
čl.

ZoD bez DPH

Uprava ceny diela u aoauiku

%

zmluvy

diela

e

.l

- nuuiu.

84 650,30 eur
l4 l51,05 eur

práce bez DPH

98 801,35 eur
19 ?60'27 eur

slouom,ň,ioJ''Jol"-na.tti.i"plJt8t;::f,'rrHťedeneur60/100.

RozPoČet naviac

Prácje špecifikovaný v prílohe č. 2
Rozpočet naviac prác tohto
dodatku
záverečné ustanovenia

l.
2.

J.
4.

VŠetkYo§tatné dojednania
zmluvy,týmto dodatkom
neupravené, ostávajú v platnosti
nezmenené.

;fj::XÍ:Íí:u,/;J3TJ;:il:l'j:;l.!í}J,1""',",ř iach, zktoqých

štyri (a) vyhotovenia obdrží

Tento dodatok nadobúda platnost'dňom
podpísania oboma zrnluvnými
stranami.

]'ento dodatok nadobúda Účinnost,
nasledujúci
objednávatel'a a tvorí neoddelitelh,r
.,re"ř

po dni zverejnenia na webovom
sídle
Zmluvy" oi.rJ'J. oi,'tzot8
zo dňa 09.03.20l8.

Vo Vr:anove nad Toplbu dňa
20,09.2018
,

V Benkovciach, dňa 20.0g.2018

zhotovitel'

ENERGOTRADING,
Peter Spusta, konatel.

Prílohy:

objednávatel'

s. r. o.

Ing. Viera Pavlišková
starosta obce Benkovce

č. l Dóvodovásprávanaviac prác

č. 2 Rozpočet naviac prác

Zvýšenie energeticke.j hospodámosti
a modernizácia rnaterske.j ško|y
v obci
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Dodatok č,3 k Zmluve o dielo
č, 02l20l8

