Dodatok č.1 k ZMLUVE O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

1.

Objednávateľ
Názov organizácie: Obec Chmiňany
Sídlo:
Chmiňany 39, 082 33 Chminianska Nová Ves
IČO :
00327131
DIČ:
2020543151
Oprávn. konať v mene objednávateľa: Cyril Miškuf, starosta obce
a

2.

Zhotoviteľ
Obchodné meno :
DIA VEGA, s.r.o.
Sídlo :
Šarišská 2122/6, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO :
36171948
IČ DPH :
SK2020032751
Zapísaný :
Okr. Súd Košice I., odd. Sro, č. vložky: 9197/V
Bankové spojenie :
FIO banka
Číslo účtu :
SK97 8330 0000 0026 0058 8329
Oprávnený konať v mene spoločnosti : Michal KOHUT

-

ďalej len Zhotoviteľ.

-

Predmet dodatku
Tento dodatok sa uzatvára na základe záverov z výkonu ex-post kontroly verejného
obstarávania

Nasledovné články zmluvy sa menia nasledovne:
III.
Vykonanie diela a lehota na zhotovenie
1. Zhotoviteľ vyhotoví dielo a odovzdá ho Objednávateľovi v dodacej lehote 12 mesiacov
2. Dodacia lehota začína bežať dňom poskytnutia všetkých grafických podkladov,
špecifikácií, technického materiálu a objednávky Zhotoviteľovi, pritom podklady k plneniu
predmetu zmluvy budú poskytnuté až po schválení zmluvy o dielo služby príslušným
Riadiacim orgánom v rámci administratívnej kontroly dokumentácie verejného
obstarávania.
3. Dielo sa považuje za dodané, ak ho Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v jeho sídle v
súlade a za podmienok uvedených v tejto zmluve a objednávke.
4. Objednávateľ je pri odovzdávaní diela povinný vykonať prehliadku diela a preberá dielo
podpísaním dodacieho listu.

VII.
Záverečné ustanovenia
1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa vzájomne zaväzujú, že neposkytnú tretím osobám žiadne
informácie o druhej zmluvnej strane, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s plnením tejto
zmluvy.
2. Grafický návrh vyhotovený Zhotoviteľom na vykonanie diela, sa stáva vlastníctvom
objednávateľa. Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi podklady v digitálnej podobe vhodné
na ďalšie spracovanie, po úplnom uhradení všetkých záväzkov vyplývajúcich z tejto
zmluvy.
3. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
4. Zmluvné strany sa zaväzujú akékoľvek rozšírenie predmetu tejto zmluvy nad rámec
špecifikovaný v čl. II. tejto zmluvy vopred prerokovať a odsúhlasiť. V tejto súvislosti sa
môže zmeniť aj dohodnutá cena za dielo.
5. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť formou písomného dodatku k zmluve a musia
byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
6. Táto zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán
obdrží po jednom.
7. Poskytovateľ je povinný
strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho
s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti
a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami na výkon
kontroly/auditu. a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby;
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu
a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby;
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu;
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly neprináleží
poskytovateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie.
8. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy
vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Chmiňanoch dňa: 10.10.2017

.....................................................
Zhotoviteľ

......................................................
Objednávateľ

