DODATOK Č. 1
k Zmluve o dielo č.01/12/2018 zo dňa 09.01.2019

Zmluvné strany

1.1 Zhotoviteľ
Sídlo:
Štatutárny zástupca
IČO
DIČ
IČ DPH
Zápis:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

:

STABAC spol. s r. o.

:
:
:
:
:
:
:
:

Darányiho 37, Komárno 945 01
Ing. Juraj Adam
31428568
2020399260
SK2020399260
OR Okr.súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 3216/N
ČSOB
SK26 7500 0000 0040 0891 3742

(ďalej len predávajúci)

1.2 Objednávateľ
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:

:
:
:
:
:

Obec Vrbová nad Váhom
Vrbová nad Váhom 91, 946 65 Vrbová nad Váhom
00306746
2021035786
Peter Ilčík – starosta obce

(ďalej len kupujúci)

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k pôvodnej Zmluve o dielo č.01/12/2018 zo
dňa 09.01.2019 (ďalej len dodatok), ktorým sa mení nasledovné ustanovenie pôvodnej Zmluvy
o dielo do kapitoly 5. Zhotovenie diela

5.17. Zhotoviteľ pripúšťa plnenie predmetu zmluvy subdodávkami. Každý subdodávateľ spĺňa
alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. e) a nemôžu
existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý
má subdodávateľ plniť.

Ostatné ustanovenia pôvodnej Zmluvy o dielo č.01/12/2018 zo dňa 09.01.2019 ostávajú
nezmenené v pôvodnom znení. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých
každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. Dodatok nadobúda platnosť jej podpisom
oboma zmluvnými stranami. Zmluva nadobudne účinnosť doručením kladného stanoviska
Objednávateľovi od Riadiaceho orgánu / Sprostredkovateľského orgánu v rámci následnej
expost kontroly realizovaného verejného obstarávania na základe ktorého je táto zmluva
uzavretá.
Zmluvné strany si Dodatok prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, pričom
vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú
svoje podpisy.

Za Zhotoviteľa:
V Komárne – Nová Stráž, dňa 2.10.2019

......................................................
Ing. Juraj Adam
konateľ spoločnosti

Za Objednávateľa:
Vo Vrbovej nad Váhom, dňa 2.10.2019

.......................................................
Peter Ilčík
starosta obce

Príloha č.2 Zmluvy o dielo Zoznam všetkých známych subdodávateľov - aktualizovaný

Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa
Obchodné meno
subdodávateľa

Impulz Light s.r.o.

Stav-Coop s.r.o.

KOVIL, s.r.o.

Meno a priezvisko

Ing. Valentín Mészáros

Ladislav Ágoston
Ján Sántha

Komárno – Nová Stráž, 02.10.2019

Adresa pobytu

Palatínová 69/21,
Komárno
Konkolyho 41
Hurbanovo
370
Moča

Dátum narodenia

