DODATOK Č. 1
K ZMLUVE O DIELO č. .......(doplní zhotoviteľ)
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
Čl. 1
Zmluvné strany
1.1 Objednávateľ:
Sídlo objednávateľa:
Zastúpený
IČO
DIČ
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:


Obec Bzovík
Bzovík 299, 962 41 Bzovík
Boris Sedmák – starosta obce
00319767
2021152430
Boris Sedmák
doplní sa pri podpise zmluvy
doplní sa pri podpise zmluvy
doplní sa pri podpise zmluvy

Zhotoviteľ
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IČO:
DIČ:
IČO DPH:
Telefón:
Fax:
E – mail:
Zapísaný

Zmluvné strany sa v súlade s čl. 12.3 zmuvy o dielo č. ............ zo dňa ............. dohodli na
nasledovných zmenách :
1. Článok 11 – Výkonová zábezpeka sa dopĺňa novým bodom 11.6, ktorý znie nasledovne:
11.6. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že výkonovú zábezpeku v hodnote podľa článku
11.1. je možné nahradiť bankovou zárukou vo forme neodvolateľnej a bezpodmienečnej
bankovej záruky, ktorá bude splatná na prvé písomné požiadanie Objednávateľa. V
bankovej záruke banka, alebo pobočka zahraničnej banky vyhlási, že uspokojí
Objednávateľa na základe písomného oznámenia Objednávateľa adresovaného banke, v
prípade ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu z tejto zmluvy. Banková
záruka sa riadi ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti a nemenia sa.
3. Tento dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri
vyhotovenia a Zhotoviteľ obdrží dve vyhotovenia.
4. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.

5. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením tohto dodatku na internetovej stránke objednávateľa. Dodatok
nadobúda účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia na webovom sídle verejného
obstarávateľa.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že nebol uzavretý v
tiesni, alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ním ho podpisujú.

V ............................., dňa .......................

---------------------------------Ojednávateľ

V ............................., dňa ...........................

--------------------------------Zhotoviteľ

