
Dodatok č. 2
k Z1mluve o dielo zo dňa 01.12,202l a Dodatku č.l zo díal4.4.2022

Objednávatel':
sidlcl:
Ičo:
DIČ:
Ič opg:
bankové spojonie:
Zápis v OR:
číslo účtu:

(d'alej v texte ako ,,objednávatel")

zhoíovitel':
so sidlom:
zapisarrý v:
zastupený:
bankové spojenie:
číslo účtu v tvare IBAN:

rčo:
DIČ:
Ič DPH:

OZETA NEO, a.s.
Doprar.rrá 2098/9, 955 0l Topol'čany
36 329 843
2020180371
SK2020180371
čsoB, a.s.
OS Nitra, oddiel: Sa, vložka č. 10473N
SK68 7500 0000 0000 2594 1763

BECO, spol. s r.o.
Dolné Rudiny l, 010 91 Ži|ina
OR SR Žilina, oddiel Sro, 1,1, č,: 59078iL
Michal Padala, konatel'
Slovenská spodtel'ňa, a.s.
SKl8 0900 0000 005l 3740 5538
SKl7 0900 0000 0051 8l30 8823
44 629 281
20 227 874 15

sK2022,7 874 15

{d'alej v texte ako.4hotovitel"1

preambula

1. Zmluvné strany uzatvoril i día 01.12.202l zmluvu o dielo a 4.4.2022 dodatok č. 1
ako výsledok verejného obstarávania v súlade so ákonom ě. 34312015 Z. z. o
verejnom obstarávani a o znene a doplnení niektoqých zákonov v znení neskorších
predpisov, súvisiacimi všeobecne záváznými právnl,rni predpismi v nadviiznosti na
Zmluvu o poskytnuti nenávratného íinančnóho pňspevku, číslo zmlury: KŽP-
PO4-SC421-2019-59/AUB5 uzatvorenú medzi Poskytovatel'om - Ministerstvom
životného prostredia Slovenskej republiky (sidlo: Niá,rnestie Ijudovíta Štura t, StZ :S
Bratislava; IČo: 42l8l8l0; DIČ: 202310ó679), v zasť1pení - Slovenská inovačná a
energetická agentúra (sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava; IČo: 00002801;
konajúci - Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditel') na zí,klade sp|nomocnenia
obsiahnutého v Zmluve o rykonávaní óasti úloh riadiaceho orgárru
sprostredkovatel's\i,m orgánom č. 2l/2015/5.1 z.o dňa 2l.apť'la 2015 (d'alej len
,,zmluva o NFP") a objednávatel'om ako prijímatelom nenávratného finančného
pdspevku; na predmet zákazky s názvom: ,,Parná kotolňa, teplovodná kotolňa,
prečerpávanie kondenzátu, vonkajší rozvod tepla", druh zákazky: stavby, ktoré
realizoval objednávatel' v súlade so zmluvou o NFP pri dodržaní princípov
nediskriminácie hospodársl:ych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti,

l



)

vrátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodámosti, efektívnosti, proporcionality,
účinnosti a účelnosti; a to za účelom splnenia ciel'ov a meratel'ných ukazovateťov
prqektu pod názvom: ,, 'zníženie energeúickej náročnosti kotolne v spoločnosti
OZET A NEO, a.s... (ďalej len ,,projekt'.).

Na ziiklade súhlasného prejarnr vóle oboch zmluvrrých sřiárr sa zn|uvné strany dohodli
na uzatvoreni tohto dodatku č.2 k zmluve a dodatku č, l v súlade s ust. § 18 ods. 1

písm. b) a c) záLkona č, 34312015 Z.z. o verelnom obstarávani a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení, a to o.i, vál'adom na skutočnosť, že zholoviteť
požiadal o znenu výrobcu obehoqých čerpadiel z dóvodu nedostupnosti nawhnutého
rrýrobcu a tuto zmenu Objednávateť potvrdil prostredníctvom Dodatku č. l.
pri realizovanom prieskume trhu a v dósledku nestabilného / negatívneho cenového
v,.fuoja na trhoch s komoditrrrni sa zr.ýšila cena dodávky čerpadiel, a preto sa cenová
ponuka mení v nasledovnom rozsahu :

aktualizovaná cena:

2B 732 05

Čeryadk s elel<lrcnickou
reguláciou GAB, typ EvoPLUs B
120/250.40 M ks 1,000 2015,5 2o15.5l)

3. Vzhťadom na vy,ššie uvedenú skutočnosť je nevyhnutá zrnena zmluly v časti ceny diela
v Prilohe č. 1 -Štruktura cenv za Dielo.

L predmet dodatku

1. Článok 1V, bod l zrrrluly - cena diela sa navyšuje o §umu vo r{ške 36l€ (slovom
tristošest'desiatjeden 0/100 F)UR) bez DPH, tj. 433,20 € (slovom: štyristotridsat'tri
201100 EUR) wátane pdslušnej DPH,

II. osobitné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je lyhotovený v v řoch iderrtických rovnopisoch v slovenskom jazyku, z
ktonich objednávatel' obdrží dva rovnopisy a áotoviteť jeden rovnopis zmluvy.

aktualizoyaná cena:

26 732 04

aryadlo s elektronickou
reguláciou GAB, typ EvoPLus
110h8a sAN M ks 1,0|)0 í 955,50 1955-50

raguláciou GAB, typ EvoPLus B
120nfi.40 M



Zmluvné strany lyhlasujú, že obsah anluly im je dostatočne jasný a zrozumitel'ný, je
prejavom ich slobodnej aváůnej vóle, zmluw si prečítali, obomámili sa s jej obsahom a
na mak súhlasuju bez qýhrad vlastnoručne podpisujú.

Neoddeliteťnou súčasťou tejto zmlul1, je Priloha č. 1 - Štruktura ceny zaDiela

V Topol,čanoch, an^ ../-?. L!.Q:| 2

objcdnávatel'

v Žiline, dňa


