DODATOK è.1 ku
Zmluve o djelo zo dòa 18.1.2021

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
1. Zmluvné strany
ZhotoviteF:
Sídlo:

IÈO:

'È DPH
DIÈ:

Bankové spojenie:
lBAN:

Zapísaný:
Zastúpený:

PROJECT MALT spol. s ľ.o.
Makarenkova 163/3, 779 00 Bystrovany, Èeská republika
277 85 424
nejsme plátci DPH ve Slovenské republice
CZ27785424
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
CZ1327000000001387551484
u Krajského soudu v Ostravé pod spisovou znaènou C 51749
lng. Ji• Í Vacek, jednatel

(ïalej len „Zhotoviteľ")

a

objednávatel':

LYCOS -Tľnavské Sladovne, spol. s ľ.o.

Sådlo:

Sladovnícka 15, 917 01 Trnava

lèo:

35 782 803
SK2020277545
2020277545

lè DPH:
DIÈ:

Bankové spojenie:

Unicredit Bank Czech Republic and Slovakía, a.s.

lBAN.

SK6511110000006618688019

Zapísaný:
Zastúpený:

0kresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka 13512H
lng. Mahin Mäsiar, konateľ

(ïalej len „Objednávateľ")

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku È.1 k Zmluve o dielo v nasledovnom znení:

1. Znenie èlánku 111, ods. 2 sa meni nasledovne:

Pôvodné znenie:
2.

Kompletné dodanie vrátane montáže, nastave"a, programovania a skúš obnej prevádzky: do

13 mesiacov od prevzatia pľiestorov pre montáž technológie.
Nové znenie:
2. Kompletné dodanie vrátane montáže, nastavenia, progľamovania, skúš obnej prevádzky a testu

v plnej prevádzke: do 13 mesiacov od prevzatia priestorov pľe montáž technológie.
2. Znenie èlánku lv. Cena ods. 2 sa vypúš t'a:

Pôvodné znenie:
2.

Cena naviac prác vyžiadaných Objednávateľom poèas realizácie sa urèí primerane podľa § 549

0Z, prièom vykonanie naviac prác ako aj ich cenu zmluvné strany záväzne upravia v pÍsomnom
dodatku k tejto zmluve na základe odsúhlasenia oboma zmluvnými stranami.

3. Znenie èlánku V, ods. 2 sa meni nasledovne:

Pôvodné znenie:
2

Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie zálohy vo výš ke 30 % z celkovej ceny diela bez DPH na
základe vystavenej predfaktúry (zálohovej faktúry), ktorú má právo Zhotoviteľ vystavit' najskôr
v deò protokolámeho ukonèenia skúš obnej prevádzky na prvej linke.

Nové znenie:
2.

Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie zálohy vo výš ke 30 % z celkovej ceny diela

základe vystavenej predfaktúry (zálohovej faktúry), ktorú má právo Zhotovi

vdeò

protokolámeho ukonèenia skúš obnej

prevádzky na prvej linke vdížke 7 dnå za

technologickú Èas• a 7 dnå za elektro Èast' na pľvej linke."

4. Znenie èlánku V, ods. 4 sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie:
4.

Zhotoviteľ má nárok na doplatenie celkovej ceny za dielo na základe vystavenej závereènej
faktúry, v ktorej zúètuje zálohy, po kompletnom dodaní diela a po protokolárnom ukonèení
skúš obnej prevádzky v dížke 60 dní ria zostávajúcich linkách.

Nové znenie:
4. Zhotoviter má nárok na doplatenie celkovej ceny za dielo na základe vystavenej závereènej
faktúry,

v ktorej

zúètuje

zálohy

po

protokolárnom

ukonèenl

skúš obnej

prevádzky

na

zostávajúcich linkách resp. na každej ïalš ej linke v dížke 7 dní za technologickú èast. a 7 dní za

elektro èast' a následne po vykonaní testu v plnej prevádzke v dížke 60 dní. Na základe
vykonania testu v plnei prevádzke bude vystavený závereèný protokol „Protokol o odovzdaní
a prevzatí diela.

4. Znenie èlánku Xll. Spoloèné ustanovenia ods.1 sa mení nasledovne:

Pôvodné znenie:
1.

Záväzok Zhotoviteľa:

strpie• výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným

tovarom, prácami a službami, a to kedykoľvek poèas trvania platnosti a úèinnosti Zmluvy o

poskytnutå NFP na to oprávnenými osobami a záväzok poskytnú• týmto osobám vš etku
potrebnú súèinnost'.

Nové znenie:
1.

„Záväzok Zhotovíteľa: strpie• výkon kontroly/auditu/overovania súvjsiaceho s dodávaným

tovarom, prácami a službami v súlade s ods. 16 èl. 3 Vš eobecných zmluvných podmienok

Zmluvy o poskytnutí NFP, na to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu/overovania
a poskytnú• im vš etku potrebnú súèinnost'."

5. Znenie èlánku Xll. Spoloèné ustanovenia od§. 3 sa vypúš •a:

Pôvodné znenie:
3.

Zhotoviteľ je povinný poskytnú• súèinnos• pri vykonávanå finanènej kontroly vnútorného auditu
a vládneho auditu orgánov š tátnej správy v zmysle zák. È. 502/2001 Z. z..

6. Upresnenie položiek v rámci prílohy è. 1 š pecifikácia pľedmetu zákazl{y/ Návrh na plnenie
kritérja Zmluvy o dielo

Pôvodné znenie
Položka È.1 -Obracaè PH, bod 1.5.8 parameter „tlaková hadica pre pråvod tlakovej vody
v energetickej re•azi (4 súbory á 35 m), prierez hadice mjnimálne 1/2", tlaková odolnos• 20 bar,
rádius ohybu max. 0,5 m súèast'ou hadice sú i rýèhlospojky pre pripojenie",

Položka è. 2 Spoloèné technologické prvky klåèiarne PH pre plnú automatizáciu uvádza

parameter 21 „vodáreò zabezpeèujúca tlak v rozvodu tlakovej vody minimálne 15 barov,
55I/min"_

Nové znenie/upľesnénie
Položka è

1 -Obracaè PH, bod 1.5.8 parameter „tlaková hadica pre pråvod tlakovej vody

v energetickej ret'azi (4 súbory á 35 m), prierez hadice 1/2", tlaková odolnos• 20 bar, rádius
ohybu 0,5 m. súèas•ou hadice sú i rýchlospojky pre pripojenie".

Položka è. 2 Spoloèné technologické pwky klíèiarne PH pre plnú automatiz

parameter 2 1 „vodáreò zabezpeèujúca tlak v rozvodu tlakovej vody 15,5 ba

11. Závereèné ustanovenia
1.

Dodatok nadobúda platnos• a úèinnos• dòom podpisu oboma zmluvnými stranami.

2.

Tento Dodatok tvori. neoddeliteľnú súèast' Zmluvy o dielo.

3.

Ostatné ustanovenia Zmluvy neupravené týmto Dodatkom ostávajú nezmenené.

4.

Dodatok je vyhotovený
Poskytovateľa.

5.

Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok preèåtali, jeho obsahu porozumeli a tento zodpovedá
ich skutoènej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, urèite a zrozumiteľne, bez omylu, Èasového
tlaku, nebol podpi.saný v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, na znak
èoho ho
podpisujú.

Dátum: 12.3.2021

Za Zhotoviteľa :

vdvoch

rovnopisoch,

jeden

pre

Objednávateľa

adruhý

pre

