Dodatok č. 1
K ZMLUVE O DIELO
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v platnom znení
Článok I. - Zmluvné strany
Objednávateľ:

ODBORNÝ LIEČEBNÝ ÚSTAV PSYCHIATRICKÝ n. o.
Predná Hora, 049 01 Muráň
V zastúpení:
MUDr. Oleg MARTINOVE, riaditeľ
Bankové spojenie:
VÚB Revúca
Číslo účtu:
55237-582/0200
IČO:
37954920
DIČ:
2022037215
IBAN:
SK80 0200 0000 0000 5523 7582
BIC:
SUBASKBX
Rozhodnutie o registrácii:
Krajský úrad Banská Bystrica č. OVVS/NO-392005 NO
Osoby poverené jednať vo veci predmetnej zmluvy:
vo veciach zmluvných:
Ing. Pavol Hurajt
vo veciach technických:
Ing. Kamil Jankovič
(ďalej len objednávateľ)
Zhotoviteľ:

PROFESTA s.r.o., Poprad
Teplická cesta 2, 058 01 Poprad
V zastúpení:
Ing. Marián Gad, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie:
VÚB a.s. Poprad
Číslo účtu:
1344538255/0200
IČO:
36461709
IČ DPH:
SK2020018308
IBAN:
SK 88 0200 0000 0013 4453 8255
BIC:
SUBASKBX
e-mailová adresa:
info@profesta.sk
Zápis v obch. registri
OS PO, odd. Sro. vložka č. 11705/P/V
Osoby poverené jednať vo veci predmetnej zmluvy:
vo veciach zmluvných: Ing. Marián Gad
vo veciach technických: Ing. Marián Gad
(ďalej len zhotoviteľ)
Na základe pretrvávajúcej pandemickej situácie a z nej vyplývajúcej situácie v oblasti vývoja cien v stavebníctve sa
obe zmluvné strany dohodli na nasledovnom dodatku č. 1 k pôvodnej zmluve o dielo:
Mení a upravuje sa článok Článok VI. - Dojednaný čas zhotovenia predmetu zmluvy, bod 6.1.:
6.1
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v plnom rozsahu v dvoch etapách:
a) konštrukcie tesárske, konštrukcie drevostavby, konštrukcie doplnkové kovové v termíne do 30.4.2021
b) ostatné dodávky a práce v zmysle ZoD v termíne do 30.06.2021.
Mení a upravuje sa článok Článok VII. - Platobné podmienky, fakturácia, bod 7.1.:
7.1
Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru vo výške podľa článku V. Cena za dodanie predmetu zmluvy, po dodaní
predmetu zmluvy – realizácií etáp:
a) konštrukcie tesárske, konštrukcie drevostavby, konštrukcie doplnkové kovové,
b) ostatné dodávky a práce v zmysle ZoD
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo je vyhotovený vo dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. To sa týka
aj vyhotovení všetkých príloh ku zmluve.
Zmluvné strany si dodatok č. 1 k zmluve o dielo prečítali, porozumeli mu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho
dobrovoľne vlastnoručne podpísali.
Predná Hora, dňa: 28.04.2021
Za objednávateľa: .......................................

Za zhotoviteľa: .......................................

