DODATOK č. 1
uzatvorený v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a v súlade s § 18 zákona 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)
k ZMLUVE O DIELO zo dňa 27.4.2017
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO)
(ďalej v texte len „Dodatok“)
Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1

Objednávateľ
Názov organizácie:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Obec Margecany
Obchodná 7, 055 01 Margecany
Ing. Igor Petrik, starosta obce
00329347
2021259405
Prima banka Slovensko a.s., Expozitúra Sp. Nová Ves
IBAN: SK22 5600 0000 0034 5744 8001
SWIFT: KOMASK2X

Zástupca vo veciach
zmluvných:
Ing. Igor Petrik, starosta obce
vo veciach technických:
Ing. Jozef Magda, 053/4894 239
(ďalej len “Objednávateľ ”)
a
1.2

Zhotoviteľ
Názov organizácie:
WOLIMEX s.r.o.
Sídlo:
Stöcklova 19, 085 01 Bardejov
Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený:
Eugeniusz Wojak
Označenie registra a číslo zápisu: Okresný súd Prešov oddiel Sro , vložka 24711/P
IČO:
46223339
IČ DPH:
SK 2023308496
Bankové spojenie:
ČSOB, pobočka Bardejov
Číslo účtu:
4013797942/7500
Oprávnené osoby pre rokovanie:
- vo veciach technických:
Branislav Grofčík
- vo veciach zmluvných:
Eugeniusz Wojak
Telefón:
0907 559 612
Fax:
e-mail:
wolimex@centrum.sk
web:
www.wolimex.com.pl
(ďalej len “Zhotoviteľ”)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Preambula
1.

2.

3.

4.

Na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného verejným obstarávateľom
obcou Margecany a víťaznej ponuky zhotoviteľa v súťaži uskutočnenej podľa zákona o
verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorá bola
zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania č. 01/2017 zn. 1 - WYP zo dňa 02.01.2017
zmluvné strany uzatvorili dňa 27.04.2017 Zmluvu o dielo č. 1/2017 na stavbu „Zateplenie
budovy obecného úradu v obci Margecany“.
Dňa 27.02.2017 bola vyhlásená Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný
príspevok Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých
sektoroch Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 do ktorej sa objednávateľ zapojil s cieľom získať
finančné zdroje na financovanie diela svojou žiadosťou predloženou dňa 28.04.2017.
Financovanie diela z finančných zdrojov Operačného programu Kvalita životného
prostredia v zmysle Príručky k procesu verejného obstarávania pre oblasť podpory:
Prioritná os 4 je podmienené overením procesu uskutočneného verejného obstarávania
poskytovateľom NFP s kladným výsledkom, ktoré začne poskytovateľ vykonávať až po
nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP. Táto podmienka nebola v čase vyhlásenia
verejného obstarávania známa.
Zmluvné strany sa z vyššie uvedených dôvodov a v záujme posilnenia právnej istoty
zmluvných strán pri realizácii diela dohodli v súlade s čl. XVI bod 1. a 2. Zmluvy o dielo na
úprave a doplnení Zmluvy o Dielo, vykonanej týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len „Dodatok“)
v nasledovnom rozsahu:

Článok II.
Predmet Dodatku
1.

Týmto Dodatkom sa upravuje Zmluva o dielo v časti Článku XVI. Záverečné ustanovenia
bod 6, ktorého pôvodné znenie:
6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa, po splnení
odkladacej podmienky spočívajúcej v nadobudnutí účinnosti zmluvy o pridelení
nenávratného finančného príspevku na realizáciu diela uzatvorenú medzi
objednávateľom a príslušným riadiacim orgánom.
sa nahrádza nasledovným znením:
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán. Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov povinnému
zverejneniu. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa na zverejnenie
tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy. Zmluva
nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
a. dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o pridelení nenávratného
finančného príspevku na realizáciu diela uzatvorenú medzi objednávateľom a
príslušným riadiacim orgánom

b. a zároveň dôjde k overeniu procesu verejného obstarávania na stavebné práce
podľa tejto zmluvy zo strany poskytovateľa NFP. Overením procesu verejného
obstarávania sa rozumie doručenie Správy z kontroly poskytovateľa NFP, ktorej
záverom je pripustenie výdavkov súvisiacich s predmetným verejným
obstarávaním do financovania z NFP, na adresu objednávateľa.

Článok III.
Záverečné ustanovenia
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

Ostatné podmienky Zmluvy o Dielo, ktoré neupravuje, nemení a nedopĺňa tento Dodatok
ostávajú nezmenené a platia v celom rozsahu.
Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tohto Dodatku, ale ním výslovne
neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ZVO
a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a ES.
Dodatok bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o Dielo.
Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva
Zhotoviteľ.
Ak niektoré ustanovenie Dodatku sú alebo sa stanú neplatným alebo neúčinným, nedotýka
sa to ostatných ustanovení Dodatku alebo Zmluvy o dielo, ktoré zostávajú platné a účinné.
Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú Dodatkom k Zmluve o Dielo znením, ktoré
čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo
neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jeho
obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne
jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na
znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali. Dodatok podlieha povinnému
zverejňovaniu zmlúv a dodatkov podľa osobitného predpisu. Dodatok nadobúda platnosť
dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

V Margecanoch, dňa
Obec Margecany, objednávateľ:

WOLIMEX s.r.o, zhotoviteľ:

....................................................

....................................................

Ing. Igor Petrik

Eugeniusz Wojak

starosta

konateľ

