Dodatok č. 1

k ZMLUVE O DIELO č: 3/2014
na zhotovenie projektu stavby
uzavretej dňa 28.7.2014 podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov a §§ 102 a 3 ods. 4 zákona . 25/2006 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene zákona č.282/2006 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa
zákon č 576/2004 Z. z o zdravotnej starostlivosti medzi zmluvnými stranami uvedenými
v čl. I. tejto zmluvy (ďalej len „Zmluva“).
I. Zmluvné strany

1.1.

OBJEDNÁVATEĽ

: OBEC ŠAROVCE

Štatutárny zástupca

: PaedDr. Katarina Tabačeková - starostka obce

Kontaktná osoba

: PaedDr. Katarina Tabačeková - starostka obce

IČO

: 00307521

Peňažný ústav

: Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Levice

č. účtu

: SK67 5600 0000 0022 0160 4002

/ ďalej len objednávateľ /

1.2.

ZHOTOVITEĽ

: CM PROJEKT Levice - Ing. Mária Čomorová
Sv. Michala 4
934 01 Levice
č.tel. / fax 0813 - 6312 445

Štaturárny zástupca

: Ing. Mária Čomorová

Zástupca splnomocnený na
rokovanie vo veciach technických : Ing. Mária Čomorová - HIP
IČ

: 11720751

DRČ

: 1030609525

Bankové spojenie

: VÚB Levice

Číslo účtu

: 488 446 - 152 / 0200

/ ďalej len zhotoviteľ /

II. Predmet dodatku
2.1. Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok) dohodli na
nasledovnej zmene Zmluvy:
V članku VI. Zmluvy sa dopĺňa bod 6.5 v nasledovnom znení:
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným
tovarom prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku č. Z2211012081501 v zmysle článku 12
Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku a oprávneným osobám poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť.
III. Záverečné ustanovenia
3.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
3.2. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých si jedno ponechá
zhotoviteľ a štyri objednávateľ.
3.3. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávejú v platnosti v pôvodnom znení.

V Leviciach, dňa 28.7.2015

V Leviciach dňa

28.07.2015

––––––––––––––––––––––––––
objednávateľ

V Leviciach, dňa 28.07.2015

––––––––––––––––––––––––––
zhotoviteľ

