Dodatok č.2
k Zm luve o dielo č. 02 /2010
uzavretej v súlade so znením § 536 a nasl. zákona č .5 1 3 /1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a § 3 ods.3 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov medzi zmluvnými stranami

I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Obec :
Sídlo :
Zastúpený:
IČO:
DIČ
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

PRAŠICE
956 22 Prašice, u l.l.m á ja 142
Erika Nemešová - starostka obce
00 310 964
2021315538
DEXIA Slovensko
0886669001/5600

Z h o to viteľ:
Zhotoviteľ:
Obec, PSČ,
Zastúpený:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

HYDRO Topoľčany s.r.o.
Dopravná 4722/16, 955 8 6 Topoľčany
Ing. Štefan Bielich - konateľ spoločnosti
Ing. Jozef Michalka - konateľ spoločnosti
Ing. Ján Bánsky - konateľ spoločnosti
34122541
2020420567
VÚB Topoľčany
4065845-192/0200

ČI. II.
Predmet Dodatku č.2
Zmluvné strany sa dohodli na tomto Dodatku č.2 k Zmluve o dieloč.02/2010 uzatvorenej
dňa 9.7.2010 (ďalej len Zmluva o dielo), a k Dodatku č.1, ktorou sa zhotoviteľ zaviazal
vyhotoviť dielo „Kanalizácia a ČOV Prašice 3.stavba - 1 .časť.
Predmetom Dodatku č.2 k Zmluve o dielo je :
Na kontrolnom dni stavby boli dohodnuté nasledovné zmeny osadenia čerpacích staníc ČS
č.1 a č. 10, ktoré odsúhlasil projektant stavby Ing. František Németh.
-

Zmena profilu čerpacej stanice ČS č.1 :
Pôvodný návrh obdľžnikového tvaru 4500mmx2700mm(vonkajší rozmer) spúšťaný do
hľbky 4500mm, sa mení z dôvodu nedostatočnej plochy pozemku. Navrhol sa kruhový
tvar čerpacej stanice s rozmerom DN 2600mm (vonkajší rozmer). Čerpacia stanica, aby

-
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-

sa zachoval akumulačný objem odpadovej vody podľa pôvodnej ČS, sa spustí až do hľbky
6700mm. Technológia čerpacej stanice zostáva nezmenená.
-

Zmena osadenia čerpacej stanice č.10 :
Pôvodný návrh zabudovania čerpacej stanice č. 10 bol taký, že sa osadí do výkopu v hľbke
3950mm. V hľbke 700mm pod terénom sa však nachádza spodná voda, preto sa bude
musieť táto čerpacia stanica zabudovať formou spúšťanej studne. Bude potrebné použiť
skruže DN 2 000m, ale s hrúbku sien od 150 do 200mm, a nie 100mm, ako uvažoval
pôvodný návrh. Ďalej bude potrebné spustiť čerpaciu stanicu až do hľbky 5500mm, aby
bolo možné na dne ČS zriadiť betónovú protizáťaž,(hrúbky cca 1550mm), proti vztlakovej
vode. Technológia čerpacej stanice sa nemení, zostáva pôvodné riešenie.

-

odpočet ceny pôvodného riešenia,(vrátane precenenia podľa Dodatku č.1), ČS č.1 a č. 10

-

precenenie zostatku prác podľa Zmluvy o dielo čl. V. bod 5.7.(index III.Q 2011-IV.Q 2012)

-

přípočet ceny nového riešenia ČS č.1 a č.10

ČI. III. Cena
V čl. V. Zmluvy o dielo bod 5.2. a Dodatku č.1 sa mení cena nasledovne :
Cena za dielo sa upravuje o odpočty ceny (pôvodného návrhu ČS č.1 a č.10 - stavebná časť),
o prípočty ceny (nové riešenie ČS č.1 a č.10 - stavebná časť), a o precenenie zostatku prác
indexom, podľa Zmluvy o dielo ČI.V. bod 5.7.

Cena za dielo podľa Dodatku č.1 bez DPH:
-prestavané v roku 2012 bez DPH_______
Zostatková cena k preceneniu bez DPH
Odpočet (pôvodné riešenie čerpacích staníc podľa Zmluvy o d ie lo ):
SO 03 Stavebná časť čerp. stanice ČS č.1
28345,11 EUR x 1,016(index_ podľa Dodatku č.1) =
SO 03 Stavebná časť čerp. stanice ČS č.10
________ 8 581.49 EUR x 1.016(index podľa Dodatku č.1) =
Cena spolu po odpočte k preceneniu bez DPH
Precenenie podľa Zmluvy o dielo čl. V. bod č. 5.7
Precenenie indexom pre KS 222 22
Index III.Q 2 0 1 1 - IV .Q 2012 = 1,013
261 777,58 EUR x 1,013

472 579,54 EUR
173 284.54 EUR
299 295,00 EUR

28 798,63 EUR
8 718.79 EUR

261 777,58 EUR

265 180,69 EUR

Přípočet (nové riešenie čerpacích staníc ČS č.1 a ČS č.10. navrhnuté projektantom)
SO 03 Stavebná časť čerp. stanice ČS č.1 (nové riešenie)
+
22 463,00 EUR
SO 03 Stavebná časť čerp. stanice ČS č.10(nové riešenie)_______ +
14 749,04 EUR
Cena zostatková po precenení bez DPH
302 392,73 EUR
Sadzba DPH 20 %:
60 478,55 EUR
Nová zostatková cena vrátane DPH:

362 871,28 EUR

ČI. IV. Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti bez zmeny.
2. Tento Dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo a Dodatku č.1
3. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.2 k Zmluve o dielo je :
- príloha č.1 a č.2 (rozpočty odpočtov pôvodného riešenia ČS)
- príloha č.3 a č.4 (rozpočty prípočtov nového riešenia ČS)

V Prašiciach dňa 15.10.2012
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objednávateľ

Erika N em ešová

zhotovitel’

ig . Ján B á nsky -

staro stka obce

/
Ing. J o z e f M ichalka ko n a te ľ spolo čn o sti

