DODATOK

č. 3

k Zmluve o dielo
zo dňa 22.05.2002
I.
Zmluvné strany
1.1 OBJEDNÁVATEĽ:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Číslo telefónu:

OBEC JABLOŇ
Obecný úrad Jabloň, Jabloň 75, 067 13 Rokytov pri Humennom
Vladimír Koscelník, starostom obce
Prima banka
SK54 5600 0000 0042 1097 0003
00323055
2021232620
+421/ 57 /779 75 47

1.2 ZHOTOVITEĽ:

REMOPEL, s.r.o.
Hollého 30/352, 083 01 Sabinov
František Onderčo – konateľ spoločnosti
Jozef Solár – konateľ spoločnosti
ČSOB a.s., pobočka Prešov
4005328687/7500
36 474 614
2020005218
+421/ 51/ 489 25 12
remopel@remopel.sk
Obchodný register Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo: 12974/P

Sídlo:
Zastúpený:

Bank. spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Číslo telefónu:
E-mail:
Registrácia:

uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiac a roka tento Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo zo dňa 22.05.2002
II.
Predmet dodatku
uzatvárajú nižšie uvedeného dňa, mesiac a roka tento Dodatok č.3
k Zmluve o dielo zo dňa 22.05. 2002 v znení Dodatku č. 1/2002 zo dňa 19.07.2002, Dodatku č. 2/2002 zo dňa
19.07.2002, Dodatku č. 1/2004 zo dňa 24.08.2004, Dodatku č.1/2007 zo dňa 24.04.2007, Dodatku č. 2011 zo dňa
26.08.2011 , Dodatku č.1/2011 zo dňa 27.08.2011 a Dodatku č. 2/2011 zo dňa 24.11.2011

II.
Predmet dodatku
V súlade s bodom 16.2. článku 16. Záverečné ustanovenia, Zmluvy o dielo zo dňa 22.05.2002 v znení Dodatku č.
1/2002 zo dňa 19.07.2002, Dodatku č. 2/2002 zo dňa 19.07.2002, Dodatku č. 1/2004 zo dňa 24.08.2004, Dodatku
č.1/2007 zo dňa 24.04.2007, Dodatku č. 2011 zo dňa 26.08.2011, Dodatku č.1/2011 zo dňa 27.08.2011 a Dodatku č.
2/2011 zo dňa 24.11.2011 sa zmluvné strany sa dohodli na zmene predmetnej zmluvy v nižšie uvedených
článkoch:
Článok 3. Predmet zmluvy, bod 3.1 sa rozširuje o odsek, ktorý znie:
Zmluvné strany sa dohodli, že v roku 2019 na stavbe „Jabloň – obecná kanalizácia I. etapa,“ zrealizuje zhotoviteľ
pre objednávateľa časť stavby a to :
- na stavebnom objekte 01 – Splašková kanalizácia nasledujúce kanalizačné stoky (Opis prác a rozpočet viď
príloha k Dodatku č.3):
- Stoka A, Š1 – Š4
o dĺžke 125 m
(4 šachty)
- Stoka E, Š229, Š26
o dĺžke 33 m
( 1 šachta)
- na stavebnom objekte 201 – Verejná kanalizácia č.1 zrealizované kanalizačné stoky (Opis prác a rozpočet
viď príloha k Dodatku č.3):
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- Stoka J1, Š224 – Š229
- Stoka J5, Š26 – Š235
- Stoka J4, Š208, Š232 – Š233

o dĺžke 158 m
o dĺžke 35 m
o dĺžke 80 m

( 5 šachty)
( 1 šachta)
(2 šachty)

- V roku 2019 bude na stavbe ČOV + Kanalizácia II. etapa Jabloň, na
stavebnom objekte 04 – Prístupová komunikácia zriadená finálna
asfaltobetónová vrstva AC11 hr.60 mm o ploche 609 m2. Ostatné
podkladové vrstvy už boli zhotovené v roku 2011.
Práce budú zrealizované v termíne:
Termín začatia prác:
09/2019
Termín ukončenia prác: 11/2019
Článok VI. Cena predmetu zmluvy sa rozširuje o bod 6.7., ktorý znie:
Zmluvné strany sa dohodli, že z celkovej ceny diela uvedenej v bode 6.1 zrealizuje v roku 2019 zhotoviteľ pre
objednávateľa stavebné práce vo výške:
Cena za zhotovenie stokovej časti 01- Splašková kanalizácia o dĺžke 158 m a na stavebnom objekte 201-Verejná
kanalizácia č.1 o dĺžke 273 m a na stav. objekte 04 – Prístupová komunikácia je cena bez DPH ..... 144.736,85 €
DPH 20 % ........................................................................................................................................................... 28.947,37 €
Cena za zhotovenie stokovej časti 01- Splašková kanalizácia o dĺžke 158 m a na stavebnom objekte 201-Verejná
kanalizácia č.1 o dĺžke 273 m a na stav. objekte 04 – Prístupová komunikácia je cena s DPH .... 173.684,22 €

V zmysle čl. 3.4 a 6.3 ZoD zo dňa 22.5.2002 pribudnú nasledovné položky:
577154251
Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 60 mm m.j.
m2 15,733 EUR/m2
100025090
Skruž 1000/250/90

m.j. ks 27,220 EUR/ks

100050090
Skruž 1000/500/90 m.j ks

41,830 EUR/ks

1000100090
Skruž 1000/1000/90 m.j. ks 75,020 EUR/ks
899304111
Osadenie poklopu železobetónového vrátane rámu akejkoľvek hmotnosti m.j. ks
592243600
Prefabrikovaný betónový poklop m.j. ks

22,878 EUR/ks

23,000 EUR/ks

Čl. III.
Záverečné ustanovenia
Ostatné články Zmluvy o dielo ostávajú v platnosti a nezmenené.
Tento Dodatok č. 3 nadobúda účinnosť dňom podpisu a tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo zo dňa
22.05.2002.
Tento Dodatok č. 3 je vyhotovený v 4 exemplároch: 2 x pre objednávateľa – Obec Jabloň a 2 x pre zhotoviteľa
– REMOPEL, s.r.o., Sabinov.
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Prílohy
1 x Opis prác
Krycí list rozpočtu
Rozpočet
V Jabloni, dňa

V Sabinove, dňa

ZA OBJEDNÁVATEĽA:

ZA ZHOTOVITEĽA:

________________________________________
Vladimír Koscelník, starosta obce

________________________________________
Jozef Solár, konateľ spoločnosti
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