Obec Svodín
__________________________________________________
DODATOK č. 1/2020
k Zmluve o dielo č. 1653/2019
uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 536 až 556 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
( ďalej len „Dodatok“ a „Zmluva“)

Čl. I
Zmluvné strany
1.

Objednávateľ: Obec Svodín
Sídlo: 943 54 Svodín, Hlavná 1117/1
Štatutárny zástupca: Mgr. Szabolcs Méri, starosta obce
IČO: 00309281
DIČ: 2020412713
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a. s.
IBAN: SK17 5600 0000 0038 4787 6001
Tel. kontakt: + 421 907 711 546
Email: starosta@svodin.sk
Internetová adresa: http://www.svodin.sk/
(ďalej v zmluve len „Objednávateľ “ v príslušnom gramatickom tvare)

2.

Zhotoviteľ: SmartIntegra group, s. r. o.
Adresa sídla: Jókaiho 14, Komárno 945 01
Štatutárny zástupca: Ing. Tibor Plecho
IČO: 45 442 452
DIČ: 2023011936
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK58 0200 0000 0035 9981 2657
Telefón/ fax: + 421 919 222 444
E-mail: plecho@smartintegra.sk

(ďalej v zmluve len „Zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare)
Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť dodatok č. 1/2020 k Zmluve o dielo,
predmetom ktorého je zmena ods. 2 Čl. VII. pôvodnej zmluvy o dielo. Dôvodom zmeny a podpísanie
dodatku č. 1/2020 je zosúladenie zmluvných podmienok s podmienkami výzvy na predkladanie žiadostí
o NFP OPII - 2018/7/1 -DOP – „Wifi pre Teba“.
Preambula „Dodatku“
Dodatok č. 1/2020 je uzatvorený v zmysle jednotlivých bodov a článku VII. Zmluvy o dielo a v súlade
s príslušnými ustanoveniami § 18 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z.
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Článok VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA
2.

Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe za vybudované bezplatné WiFi pripojenie pre občanov aj
návštevníkov obce Svodín prostredníctvom bezdrôtových prístupových bodov na verejných
priestranstvách v zmysle špecifikácie uvedenej v prieskume trhu v trvaní 60 kalendárnych mesiacov
od dátumu ich odovzdania a prevzatia diela. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli
porušením jeho povinností.

Čl. IX
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu
po dvoch (2) rovnopisoch.

2.

Dodatok č. 1/2020 k Zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po dni zverejnenia v súlade s Občianskym zákonníkom č. 40/1964 Zb. v znení
neskorších predpisov.

Vo Svodíne, dňa ............. 2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.........................................................
Mgr. Szabolcs Méri
Starosta obce Svodín

.......................................................
Ing. Tibor Plecho
Konateľ

Príloha č. 1: Podrobný popis prístupových bodov (AP) s väzbou na finančné limity
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