
DoDATOK č.2
k ZMLUVE o DIELO zo dňa 2t.l0.20l9

uzavretej podl'a $ 536 a nasl. zÁkona č. 513/1991 Zb. obchodného zákonnĺka v mení neskorších právnych predpisov

Zm|uvné strany:

objednávatel':
Názov:
Sídlo:
lČo:
DIČ:
Bankové spojenie:

Čís|o úetu (IBAN):
Zastupený:

(d'alej aj ako,,objednávatel"')

obec Malý Slavkov
Gerlachovská 52,060 01 Malý Slavkov
31984 6',73

2020710109
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

pobočka zahľaničnej banky (KeŽrrarok)

sK56 I I I I 0000 0066 0818 2014
Ladislav oravec - staľosta

CEDIS s.ľ.o.
Vajnorská 100/A, 83l 04 Bratislava
spoločnosť zapisaná v oR oS Bratislava I'

odd' Sro, vl. č. l22240/B
50 607 383

21204086',75

sK2120408675
Tatra banka, a.s.

sK43 I 100 0000 0029 4704 4224
Ing. Jozef Miček - prokurista

Zhotovitel':
Názov:
Sídlo:
Registrácia:

IČo:
DIČ:
lČ opH:
Bankové spojenie:

Číslo účtu (IBAN):
ZastÚpený:

(ďalej aj ako,,Zhotovitel"')
(Zhotovitel' a objednávatel' ďalej spolu aj ako ,,Strany" alebo jednotlivo ako ,,Strana")

Článoli l.
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné Strany uzatvorili dňa 2l.l0.20l9 Zmluvu o dielo ako ýsledok pľocesu verejného obstaľávania postupom

zadávaniapodlimitnej zákazý bez eTrhoviska s názvom ,,ČoV Maly Slavkov" uveľejnenej vo Vestníku veľejného
obstarávania č. 175/2019 zo dňr 30.08.2019 pod zn. 23ó20-wYP, zadávanej podl'a ákona č' 343/2015 Z'z'
o veľejnom obstarávaní a o Znene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších právnych pľedpisov (d'alej aj

ako ,,Zmluva o dielo") v zneni jej Dodatku č. l zo dňa 28.04.2020. Pľedmetom Zmluvy o dielo je realizácia
novostavby Čov v obci Malý Slavkov (d'alej aj ako ,,Dielo"). Podrobný popis Diela vrátane poŽiadaviek
a špecifikácií jednotlivých stavebných prác sú uvedené v Prílohe č. l ocenený výkaz ýmer k Zmluve o dielo.

2. Podľa Článku XVI. ods. 8 Zmluvy o dielo je moŽné tuto meniť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými
zástupcami oboch Strán.

3. Stľany sa v súlade s Čt. xvl. ods. 8 Zmluvy o dielo dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 2 (d'alej aj ako

,,Dodatok") k Zmluve o dielo za nasledovných podmienok:

čhnok II.
Pľedmet dodatku

Z dôvodu vmiku nepľedvídatel'nej a neodvrátiteľnej udalosti vis major, ktorá nastala najmä v dôsledku prijatia
mimoľiadnych vládnych opatrení vsúvislosti scelosvetovou pandémiou ochorenia COVID-l9 asituácie, ktoľá
nastala počas qýkonu pľác na Diele v súvis|osti s poveternostnými podmienkami nad rámec dlhodobého normálu,
a to aj napriek vynaloŽenej všetkej odboľnej starostlivosti a všetkého úsi|ia, došlo k priamemu vplyvu na
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vykonatel'nosť nevyhnutných technologických postupov pri realizácii Diela. V dôsledku uvedeného bolo nevyhnutné
pristúpiť k úprave Vecného a časového harmonogľamu a lehoty ýstavby, a to tak ako je uvedené v tomto Dodatku.
Vzhl'adom na uvedené sa Strany dohodli, Že Článok III. ods. 2Zmluvy o dielo sa vypúšťa anahrádzasa nasledovným
znením:

,, Lehot a ýst avby/plnenia Predmetu zmluvy :

Staýebné objekty a Prevádzkové súboly _ do 31,07.2020."

3. Stľany sa taktieŽ dohodli, Že s poukazom na Znenu podl'a ods. 3 tohto článku Dodatku dochádza aj k zmene Prílohy
č.2kZm|uve odielo _ Vecnému ačasovému harmonogľamu ľealizácie diela, ktoľá je tak platná vmení Prílohy
tohto Dodatku.

Clánok IIl.
Záverečné ustanovenia

1. ostatné ustanovenia Zm|uvy o dielo nedotknuté ustanoveniami tohto Dodatku a ostatné prĺlohy Zmluvy o dielo
nedotknuté qŕmto Dodatkom zostávajú v platnosti bezo zmeny.

2. Tento Dodatok k Zmluve o dielo je vyhotovený v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktoých kaŽdá Strana obdľŽí 2 (dva)

rovnopisy.

3. Tento Dodatok sa dňom jeho podpisu obidvoma Stranami stĺĺva neoddelitel'nou súčasťou Zmluvy o dielo.

4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma Stľanami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jeho zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a.

5. Strany ýmto vyhlasujú' Že tento Dodatok zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovolhe a váŽne, pľičom
na znak súhlasu sjeho obsahom ho podpisujú.

V Malom Slavkove, aĺa .02...o-.|.,3.9.?. Q. V Bratis|ave, dňa /ť'o€ '7oZo

objednávatel': Zhotovitel':

CEDIS
no
0483

rs
s. r. o.

á 100/A
ratislava
607 383

75
/z--

obec Malý Slavkov
Ladislav oľavec
starosta

CEDIS s.ľ.o.

Ing. Jozef Miček
prokurista

Pľíloha: Príloha č' 2 - Vecný a časoý haľmonogram realizácie diela
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ldentifi Názov tJlohy
|zaciatot lDokončenie

otváranie pon k Verejného obstarávania
Vyhodnotenie Verejného obstarávania
čov ualy stavkov

začĺatok v'tistavby - prevzatie staveniska

so 01_02 - ČoV - Prevádzková budova l. časť

so 01-02 - ČoV - Prevádzková budova ll. časť

SO 03 - Prepojovaci potrubia

so 04 _ Prípojka splaškovej kanalizácie, vodovodná prípojka

so 05 - odberné elektrické zariadenie

so 06 _ odberné elektrické zariadenie

so 07 _ stavebná elektroinštalácia
So 08 - Prístupová komunikácia

So 09 - Spevnené plochy

SO 10 - Oplotenie

Pso1 - HRUBÉ PREDČlsTENlE

Pso2 _ ČERPAclA STANlcA
Ps03 - Biologické čistenie
Pso4 _ TERC|ÁLNE DoČlsTENlE _ MlKRoslTo\ŕ BUBNoVÝ F|LTER 1FBo R

Pso5 _ DoDÁVKA A RozVoD TLAKoVÉHo \rzDUcHU
Ps06 _ KALoVÉ HosPoDÁRsTVo _ zUN
Pso7 _ PREvÁDzKoVÝ RozvoD slLNoPRÚDU
Pso8 _ MERNÝ oBJEKT, VÝUSTNÝ oBJEKT
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