ZMLUVA O DIELO č. 01/10/PI/2018
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
Dodatok č. 1
ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ:
Obec Kaľava
Sídlo:
Kaľava 63, 053 42 Kaľava
IČO:
00329223
DIČ:
2021331455
Štatutárny zástupca:
Jozef Rabatin – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných:
Jozef Rabatin – starostu obce
Oprávnený jednať vo veciach technických:
Jozef Rabatin – starostu obce
Bankové spojenie:
Prima banka a.s. Spišská Nová Ves
IBAN:
SK30 5600 0000 0034 0232 1011 – grantový účet
IBAN:
SK04 5600 0000 0034 0232 4001 – bežný účet
SWIFT:
KOMASK2X
Tel.:
+421 534472800
Fax:
--E-mail:
obec@kalava.sk
Webová stránka:
www.kalava.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Obchodné meno:
REMER, a.s.
Sídlo:
Hřbitovní 429, 739 61 Třinec
IČO:
19015003
DIČ:
CZ19015003
IČ pre DPH:
SK4020116023
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : Krajský soud Ostrava, oddíl B, vložka 11058
Štatutárny zástupca:

Jaroslav Piskoř, místopředseda představenstva

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Jaroslav Piskoř, místopředseda představenstva
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Jaroslav Piskoř, místopředseda představenstva
Bankové spojenie:
Komerční banka, a.s.
IBAN:
CZ8101000000000367949781
SWIFT:
KOMBCZPPXXX
Tel.:
+420 558 332 902
Fax:
--E-mail:
remer@remer.cz
Webová stránka:
www.remer.cz
(ďalej len „zhotoviteľ“)
uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Dodatok č. 1“)
Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

Dole uvedené články Zmluvy o dielo sa dopĺňajú o nasledovné body:

ČLÁNOK III
Predmet zmluvy
3.4. Zdôvodnenie zmeny rozsahu predmetu Zmluvy objekty VZT, ASR a MaR+ELI :
V rámci splnenia energetických požiadaviek na budovy bola pre projekt riešená centrálna rekuperačná
jednotka osadená v podkroví.
Predmetom zmeny PD je náhrada centrálneho systému za decentralizovaný, s riešením výmeny
vzduchu v jednotlivých miestnostiach.
Dôvodom zmeny PD je skutočnosť, že využitím decentralizovaných jednotiek dôjde k zníženiu
prevádzkovej spotreby elektrickej energie. Zmenou technológie nedôjde k zmenám merateľných
ukazovateľov, nakoľko spotreba elektrickej energie na pohon VZT systémov sa nebilancuje.
Súčasne dôjde k minimálnym zásahom do existujúcich stavebných konštrukcií, čo ovplyvní pozitívnym
spôsobom realizáciu diela.
Jednotky sú zabudované do obvodovej steny budovy a pripojené priamo k elektrickej sieti. Objemový
prietok vzduchu je do 60 m³ za hodinu, umožňuje intenzívne a tiché vetranie. Počas prevádzkovej
zaťaženosti navrhnutá rekuperačná jednotka spotrebuje od 1 W do 3 W elektrickej energie. Vyššia
účinnosť jednotiek v porovnaní s centrálnou znamená ďalšiu úsporu nákladov na vykurovanie vďaka
optimálnemu využitiu odpadového tepla ( účinnosť až 90% ) prostredníctvom keramického výmenníka
tepla.
Uvedená zmena má dopad na celkový rozpočet stavby – zníženie, ktoré je Prílohou č. 1 Dodatku Zmluvy
o dielo.
3.5 Zdôvodnenie zmeny rozsahu predmetu Zmluvy časť ASR - zmeny rozmerov dlažby v aule MŠ
z 300x300 mm na 450 x 450mm:
Projekt bol vypracovaný v roku 2016, odvtedy došlo k výraznému pokroku v technológiách
výroby stavebných hmôt. V dôsledku toho veľkoformátové dlažby obsahujú vyššie objemové
percento tepelnoizolačných materiálov, a súčasne vykazujú zvýšenú tuhosť, čo znamená
výrazný príspevok k udržateľnosti projektu používaním BAT (best available technologies) pri
primeranosti výdavkov.
Zmena nebude mať dosah na rozpočet ani na zmenu merateľných ukazovateľov.

ČLÁNOK VII
Cena predmetu zmluvy

7.6.1 Cena diela sa znižuje o nasledovnú sumu – Zmeny v časti VZT, ASR a MaR+ELI :
25 493,59 € bez DPH

slovom dvadsaťpäťtisícštyristodeväťdesiattri 59/100 eur

5 098,71 € DPH 20%, slovom päťtisícdeväťdesiatosem 71/100 eur
30 592,30 € s DPH,

slovom tridsaťtisícpäťstodeväťdesiatdva 30/100 eur

Cena diela celkom vrátane Dodatku č. 1 Zmluvy :
350 465,81 € bez DPH slovom tristopäťdesiattisícštyristošesťdesiatpäť 81/100 eur
70 093,16 € DPH 20 % slovom sedemdesiattisícdeväťdesiattri 16/100 eur
420 558,97 € s DPH

slovom štyristodvadsaťtisícpäťstopäťdesiatosem 97/100 eur

Nový rozpočet jednotlivých objektov a taktiež Rekapitulácia rozpočtu po Dodatku č. 1 je prílohou č.1
tohto Dodatku č.1 Zmluvy.
Ostatné články Zmluvy zostávajú v platnosti bez zmien.
Tento Dodatok č. 1 Zmluvy sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre
objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.

Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola
spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za
inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Kaľave
dňa 31.5.2019
Za objednávateľa:

___________________________
Jozef Rabatin – starosta obce

V Třinci
dňa 31.5.2019
Za zhotoviteľa:

_________________________________
Jaroslav Piskoř – místopředseda představenstva

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 1 Zmluvy sú:
- príloha č. 1: Rekapitulácia rozpočtu a nový rozpočet po objektoch
- príloha č. 2: Vyjadrenie projektanta

