Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo č. 2015/02/005
(uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a § 45 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Objednávateľ:
printio, s.r.o.
Sídlo:
Kragujevská 1, 010 01 Žilina
IČO:
36 718 114
Zápis v OR SR:
zapísaný v OR OS Žilina, oddiel Sro, vl.č. 18439/L
Zastúpený:
Ing. Ján Sládek, konateľ
DIČ:;
2022291029
IČ DPH:
SK2022291029
Bankové spojenie:
SLSP a.s.
J&T Banka, a.s.
IBAN:
SK68 0900 0000 0004 2442 1503
SK04 8320 0000 0013 0000 0752
Telefón:
+421 415665268
E-mail:
jan.sladek@eipservices.sk
(ďalej ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
HASTRA s.r.o. .
Sídlo:
Dolné Rudiny 2/3528, 010 01 Žilina
IČO:
31 606 296
Zápis v OR SR:
Okresný súd Žilina, odd. Sro, vložka 1898/L
Zastúpený:
Ing. Milan Hanuliak, konateľ
DIČ:
2020446098
IČ DPH:
SK2020446098
Bankové spojenie:
VÚB Banka, a.s.
IBAN:
SK24 0200 0000 0027 6951 9556
Telefón:
+421 907 850 301
Fax:
+421 41 509 1452
E-mail:
hastra@hastra.sk
(ďalej ako „Zhotoviteľ“)
(ďalej spolu ako „Zmluvné strany“)

Článok I
úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzavreli dňa 11.02.2015 Zmluvu o dielo na stavebnú akciu „Energetické
úspory výrobných priestorov spoločnosti EIP Services, s.r.o.“ (ďalej len „zmluva“)
a dodatok č. 1 zo dňa 31.03.2015 v zmysle ktorej sa zhotoviteľ zaviazal vykonať stavebné
súvisiace s energetickými úsporami výrobných priestorov a objednávateľ sa zaviazal za
uskutočnené práce zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.

Článok II
Predmet dodatku
1. Zmluvné strany sa v súlade s čl. XIV. Záverečné ustanovenia zmluvy dohodli, že zmluva sa
mení a dopĺňa nasledovne:
v článku VIII. Ostatné ustanovenia sa dopĺňa bod. 8.7 nasledovne:
8.7 Zhotoviteľ je povinný predložiť elektronickú verziu (vo formáte MS Excel) podrobného
rozpočtu a zároveň je povinný predkladať v elektronickej verzii každú zmenu podrobného
rozpočtu, ku ktorej dôjde počas plnenia tejto zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia zmluvy a dodatku č. 1, týmto dodatkom č. 2 k zmluve sú nedotknuté a
ostávajú v platnosti.

Článok III
Záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 2 k zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami
a účinnosť nasledujúci deň po dni zverejnenia.
2. Dodatok č. 2 k zmluve je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží 1 vyhotovenie
a objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia.
3. Dodatok č. 2 k zmluve tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy (Zmluva o dielo) vrátane dodatku č.
1.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si text dodatku č. 2 k zmluve riadne prečítali, jeho obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ho slobodne, vážne a bez nátlaku podpísali.

V

Žiline dňa 30.06.2015
Objednávateľ

..............................................
Ing. Ján Sládek
konateľ

V Žiline dňa …………………
Zhotoviteľ

.......................................................
Ing. Milan Hanuliak
konateľ

