Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 14/2016
(ďalej len „Dodatok“)
uzavretej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
(ďalej len „Obchodný zákonník“)

Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ
Obec STARÁ BAŠTA
Sídlo:
Stará Bašta 97, 980 34 Stará Bašta
IČO:
00649716
DIČ:
2021275564
Bankové spojenie:
VÚB, a.s.
Číslo účtu:
19728392/0200
IBAN:
SK16 0200 0000 0000 1972 8392
BIC:
SUBASKBX
Kontakt (e-mail):
Kontakt (telefonický):
V mene objednávateľa v zmluvných veciach výhradne: Bc. Ildikó Lászlóová, starostka
V mene objednávateľa v technických veciach výhradne: Bc. Ildikó Lászlóová, starostka
(ďalej len „Objednávateľ“)
Zhotoviteľ
Obchodné meno:
PROSPECT, spol. s r.o.
Sídlo/miesto podnikania:
J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
Zapísaný v:
Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka číslo: 561/N
IČO:
34 107 100
DIČ:
2020414275
IČ DPH:
SK2020414275
Bankové spojenie:
VÚB, a.s., pobočka Nové Zámky
Číslo účtu:
614742-172/0200
IBAN:
SK77 0200 0000 0006 1474 2172
BIC:
SUBASKBX
Kontakt (e-mail):
prospect@prospectnz.sk
Kontakt (telefonický):
+421 35 6423 262, +421 35 6423 645
V mene zhotoviteľa v zmluvných veciach výhradne:
Beata Volšíková, konateľka spoločnosti
V mene zhotoviteľa v technických veciach výhradne: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
Článok II.
Úvodné ustanovenie
Zmluvné strany uzavreli Zmluvu o dielo č. 14/2016 (ďalej len „Zmluva“) ako výsledok procesu verejného
obstarávania podlimitnej zákazky bez využitia elektronického trhoviska na uskutočnenie stavebných prác
s názvom: „Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ulice Telek - Stará Bašta“ v súlade so zákonom č.
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len
„ZVO“); výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo vestníku verejného obstarávania č. 256/2015 zo
dňa 30.12.2015 pod značkou 25709 – WYP (ďalej len „Verejné obstarávanie“).
Článok III.
Predmet dodatku
Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene zmluvy:

1. V Článku XV. Záverečné ustanovenia Zmluvy o dielo, sa bod 4. dopĺňa o nasledovný text:
„Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným Dielom kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami
na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrenú súčinnosť. Objednávateľ je oprávnený bez
akýchkoľvek sankcií odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu tejto Zmluvy a výsledky
administratívnej finančnej kontroly poskytovateľa NFP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých
z obstarávania alebo iných postupov.“

2. Týmto dodatkom sa upravuje bankové spojenie Objednávateľa v Zmluve o dielo, v prvom dodatku
a druhom dodatku k Zmluve o dielo v Článku I. Zmluvné strany, v odstavci o Objednávateľovi na:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:

Prima banka Slovensko, a.s.
2020459002/5600
SK79 5600 0000 0020 2045 9002
KOMASK2X

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú v platnosti nezmenené.
Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) originálnych rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana obdrží
dva (2) rovnopisy.

Objednávateľ:
V STAREJ BAŠTE, dňa 11.10.2018

Zhotoviteľ:
V NOVÝCH ZÁMKOCH, dňa 10.10.2018

...................................................................
Bc. Ildikó Lászlóová, starostka

...................................................................
PROSPECT, spol. s r.o.
Beata Volšíková, konateľka spoločnosti

