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dozoru po dobu realizárcie stavby, qýkon inžinierskej činnosti súvisiacej s povolením aľealizáciou
stavebných činností ako sú činnosti smeľujúce k povoleniu realizácie stavebných prác apovoleniu
uŽívania stavby pre investičné projekty: ,,Projektové práce pľe investičné projekty:
Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA", ktoré budú realizované na nehnutelhostiach v k.ú.
Modra, zapísaných na LV č). 3730 a LV č. 5479 aďalších nehnutelhostiach v okľese Pezinok
v súlade so špecifikáciami pre rozsah poslgrtovaných služieb azadávacimi podmienkami pre
projektové pľáce uvedené vprílohe é.2 Zmluvy azáväzok objednávatel'a poskytnúť súčinnosť
potľebnú na úspešnú ľealizáciu diela.

2. Nakol'ko po uzavretí Zmluvy vznikla na strane objednávateľa potľeba poskýnutia d'alších
služieb, zmluvné strany sa v súlade s ustanovením $l8 ods. 3 zákonač.34312015 Z. z. o veľejnom
obstaľávaní a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskorších pľedpisov dohodli na
uzavretí tohto Dodatku č. 1.

čr,Áľox n.
ZMENY Z:MLUI{Y

2.I Zmluvné stľany sa vzhl'adom na skutočnosť, že v čase od odovzdania apľevzatiaýkonovej fáry
diela podlä Čt. ľ. bodl 2.9 po dátum vyhlásenia verejného obstarávania na zhotovitel'a diela
''Rekonštrukcia areálu Kľálbvá na administľatívnu a rodinný dvojdom'' prišlo k zmene
jednotkoých cien jednotlivych prác amateriálov dohodli, že je pohebné zaktualizovať podrobný
poloŽkový ýkaz ýmer a ľozpočet stavebného objektu DSS a ZPB MEREMI v Kĺálbvej súlade
s harmonogľamom rekonštrukcie a výstavby v lehote do 2 ýŽdňov od účinnosti tohto Dodatku č.
1.

2.2 Z dôvodu aktlaIizácie podrobného položkového výkazu výmeľ a ľozpočtu podlä
predchádzajúceho bodu tohto článku v ľozsahu podľa Prílohy č. l,,Cenová ponuka :

Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA"' ktorá tvoľí neoddelitelnú časť tohto Ďodatku č.
1'sa mení Čtĺnot< V bod 5.2 adoplŤla bod 5.9.1. Zmluvy tak,Žeznejú nasledovne:

5.2 Celková cena za vyhotovenie diela podlä pľedmetu zmluvy vrátane 5 oÁ rezervy !e:

Cena bez DPH 220 100,00 EUR

Cena celkom s DPH 220 100,00 EUR

5.9. 1 Aktua lizácia ap roximatívneho ľozpočtu a popisy prác
cena bez DpH 15oo,oo EUR
DPH 0-00 ínie ie DPH)
Cena spolu s DpH 1500,00 EUR

čr'Áľox rn.
zÁvnnľčNE UsTAlĺovENIA

3.I Ustanovenia Zmluvy nezmenené ýmto dodatkom ostávajú nad'alej platné a účinné.


