
Objednávatel':
sídlo:
Ičo:
DIČ:
tČ opnl
bankové spojerrie:
Zápis v OR:
číslo účtu:

(ďa|ej v texte ako ,,objednávatel"')

zhotovitel':
so sidlom:
zapisaný v:
zastupený:
barůové spojenie:
číslo účtu v tvare IBAN:

Ičo:
DIČ:
Ič opg:

OZETA NEO, a,s.
Dopravná 2098/9, 955 01 Topoťčany
36 329 843
2020180371'
sK2020180371
čsoB, a.s.
OS Niha, oddiel: Sa, vložka ě. 10473A{
SK68 7500 0000 0000 2594 1,763

BECO, spol. s r.o.
Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina
oR sR Žilina, oddiel Sro, vl. č.: 59078/L
Michal Padala, konateť
Slovenská sporitel'ňa, a.s.
sKl8 0900 0000 0051 3740 5538
SKl7 0900 0000 005l 8130 8823
44 629 281
20 22,7 874 15

sK20227 87415

(ďalej v texte ako ,7hotovilel")

preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.12.2021 zmluvu o dielo ako výsledok verejného
obstarávania v súlade so zákonom č.34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o znene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, súvisiacimi všeobecne
záváznými právnymi predpismi v nadviiznosti na Zmluvu o poskytnuti
nenávratného finančného príspevku, číslo zm|uly: KŽP-PO4-SC421,-2019-
59/AUB5 uzatvorenú medzi Poskytovateťom - Ministerstvom životného prostredia
Slovenskej republiky (sidlo: Námestie I]udovíta Štura 1,812 35 Bratislava; IČO:
42l81810; DIČ: 2023l0ó679), v zasfupení - Slovenská inovačná a energetická
agentuía (sídlo: Bajkalská 27 ,827 99 Bratislava; IČO: 00002801; konajúci - Ing. Peter
Blaškovitš, generálny riaditeť) na zíklade splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o
lykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovatel'ským orgánom č.
21l20l5l5.1 zo dňa 21.apť.lra 2015 (ďalej len ,,zmluva o NFP") a objednávatel'om ako
prijímateťom nenávratného finančného príspevku; na predmet zákazky s názvom:
,,Parná kotolňa, teplovodná kotolňa, prečerpávanie kondenzátu, vonkajší rozvod
tepla", druh zé:Jr.azky: stavby, ktoré realizoval objednávatel' v súlade so zmluvou
o NFP pri dodržani princípov nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého
zaobchádzania, transparentnosti, wátane posúdenia konfliktu záujmov, hospodámosti,

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 01.12.2021



efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti; a to za úěelom splnenia cieťov
a merateťných ukazovateťov projektu pod názvom: ,,Zrríženie energetickej
náročnosti kotolne v spoločnosti OZETA NEO, a.s... (ďalej len ,,projekt'.).

Na ziá,klade súhlasného prejaw vóle oboch zrrrluvných strrán sa zmluvné strany dohodli
na uzatvorení tohto dodatku k zmluve v súlade s ust, § 18 ods. l písm. b) a c) zákona č.
34312015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o znene a doplnení niektoťých zákonov
v platnom zneni, a to o.i. váťadom na skutočnosť, že zhotovitel' požiadal o zrnenu
lnýrobcu obehových čerpadiel z dóvodu nedosfupnosti nawhnutého výrobcu čerpadiel
uvedeného v súťazných podkladoch na slovenskom trhu. Póvodne nawhovaný rrýrobca
čerpadiel deklaroval dodanie do vel'koskladu až v mesiaci Máj / Jun 2022, ěim by došlo
k posrrnu termínu realizácie diela.
Zhotovitel' nawho| nasledovnú zámenu, ktoru podložil technickými listami :

Čerpadlo s elekíronickou regultíciou GRUNDFOS typ MAGNA3 25-120N, zmena na
Cerpadlo s elekíronickou reguláciou GAB, typ EVOPLaS I n/180 SAN M

C_erpadlo s elekíronickou regulóciou GRUNDFOS |lp MAGNA3 40-120F zmena na
Cerpadlo s elekíronickou regulóciou GAB, íyp EVOPLUS B 120/250,40 M

Vál'adom na uvedené je potrebné neúimvať zrrrenu qfrobcu obehových čerpadiel
oproti náwhu v zmysle projektovej dokumentácie objednávateťa.

Vzhl'adom na lyššie uvedené skutoěnosti je nevyhnutá zrrrena zmluly v Pdlohe č. 1 -
Technická a cenová špecifikácia predmetu záťr.azky a Prilohe č, 2 - Štruktura ceny za
Dielo.

I. Predmet dodatku

Pdloha č. l - Technická a cenová špecifikácia predmetu zákazky
Pdloha č. 2 - Štruktúra ceny za Dielo

l.

Cerpadlo s elektronickou regulóciou GAB, typ EVOPLUS I t0/180 SAN M

Čerpadlo s elektronickou reguláciou GAB, typ EVOPLaS B I20/250,40 M

II. osobitné a záverečné ustanovenia

Tento dodatok je vyhotoverrý v v troch identiclcých rovnopisoch v slovenskom jazyku, z
ktoných objednávateť obdrží dva rovnopisy a áotoviteť jeden rovnopis zmluly.

Zmlul.rré strany lyhlasujú, že obsah zmluly im je dostatočne jasný a zrozumitel'ný, je
prejavom ich slobodnej a vážnej vóle, zrnluvu si prečítali, obozrárnili sa sjej obsahom a
na mak súhlasu ju bez l,rýhrad vlastnoručne podpisujú.



Neoddelitel'nou súčasťou tejto zmluvy je Pdloha č. l - Technické listy novo
nawhnutého l"ýrobcu čerpadiel a Pdloha č. 2 Potvrdenie Veťkoobchodu o nedostupnosti
tovaru

V Topol'čanoch, dňa \H wtu

objednávatel'
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