Dodatok č. 2
k Zmluve o dielo č. 2020/001
(ďalej len „zmluva“) zo dňa 29. 01. 2020 (ďalej len „dodatok č. 1“)

uzatvorený medzi:

Objednávateľ:
Adresa:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu/IBAN:
IČO:
DIČ:

Obec Drienovská Nová Ves
Drienovská Nová Ves č. 83, 082 01 Kendice
Ing. Ján Brozman – starosta obce
Československá obchodná banka, a. s.
SK48 7500 0000 0040 2127 8712
00326976
2021225448

(ďalej len „objednávateľ“)
Zhotoviteľ:
Adresa:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu/IBAN:
IČO:
DIČ:

EXIM SERVIS, s. r. o.
Komenského 4980/2, 08001 Prešov
Vladimír Jurec – konateľ spoločnosti
Všeobecná úverová banka, a. s.
SK60 0200 0000 0031 0633 3851
46967800
2023695025

(ďalej len „zhotoviteľ“)

I.
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 2020/001
uzatvorenej dňa 29. 01. 2020 („ďalej len „zmluva“) v tomto znení:
Článok II Predmet zmluvy sa dopĺňa nasledovne:
Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú aj tieto prílohy podrobne opisujúce predmet zmluvy:
- Príloha č. 1 Test splnenia technických parametrov
- Príloha č. 2 Podrobný popis prístupových bodov (AP) s väzbou na finančné limity
- Príloha č. 3 Technické listy dodávaných aktívnych prvkov
Článok III Výkon a odovzdanie diela sa mení v bode 5 nasledovne:

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo najneskôr do 30. 4. 2021 a najneskôr v tento deň aj
odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ môže po predchádzajúcej ústnej dohode
s objednávateľom dielo vykonať a odovzdať aj pred týmto dátumom.
Zahájenie prác:
Ukončenie prác a odovzdanie:

01/2021
04/2021

Článok III Výkon a odovzdanie diela sa dopĺňa za bod 6 nové znenie bodu 7 a pôvodný bod 7
sa mení na bod 8. Nové znenie bodu 7:
Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaci s dodávaným
tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí
NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť

II.
Všetky ostatné články a ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené a v platnosti.
Tento Dodatok č. 2 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto dodatku oboma
zmluvnými stranami.
Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý
účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál dodatku.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľný a je prejavom ich slobodnej
vôle, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Prešove, dňa 24.11.2020

.........................................................
Vladimír Jurec
Zhotoviteľ

V Drienovskej Novej Vsi, dňa 24.11.2020

.......................................................
Ing. Ján Brozman
Objednávateľ

