
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len "Dodatok")

1. ZMLUVNÉ STRANY

• Objednávatel':

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zápis:

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Kuzmányho nábrežie 28,96001 Zvolen
45594929
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd.:
Sa, vložka č.: 995/S

(ďalej len "Objednáva teľ")

a

Zhotovitel':

Obchodné meno:
Miesto podnikania:
IČO:
Zápis:

Chemkostav, a.s.
K. Kuzmanyho 1259/22,071 01 Michalovce
36 191 892
v Obchodnom registri Okresného súdu Košice l, odd.: Sa,
vložka č.: 1079N

(ďalej len "Zhotovitel''')

(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ďalej len "Zmluvné strany" a jednotlivo len "Zmluvná
strana").

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 21. 8.2019 Zmluvu dielo v znení neskoršieho dodatku (ďalej
len "Zmluva"), predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo ,,Modernizácia
infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti v Nemocnici
Zvolen, a.s." (ďalej len "Dielo") a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie
Diela dohodnutú odmenu.

2.2 Vzhľadom na skutočnosť, že počas zhotovovania Diela vyvstala potreba zrealizovania
stavebných prác naviac, sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy, a to v súlade
s § 18 ods. l písm. c) zákona Č. 343/20] 5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

3. PREDMET DODATKU

3.1 Príloha Č. l Zmluvy sa dopÍňa o Zhotoviteľom ocenený výkaz výmer, a zároveň o vecnú
a cenovú špecifikáciu nepredvídaných stavebných prác naviac, odpočtov a prípočtov
jednotlivých položiek. Doplnená príloha Č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku a teda aj
Zmluvy.

3.2 Článok IV. Zmluvy "Cena diela a platobné podmienky" bod 1 sa ruší a nahrádza sa
nasledovným znením:

"Zmluvné strany sa dohodli, že cena za riadne a včasné zhotovenie Diela predstavuje celkovú
sumu vo výške 3 886496,21 EUR bez DPH (ďalej len" Cena ") .
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3.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej
platné a účinné.

3.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.

3.5 Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá
Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.

Príloha:

• Rozpočet s výkazom výmer "Z3 - Zmeny priečok"

• Rozpočet s výkazom výmer "SO Ol - naviac práce v časti C"

• Rozpočet s výkazom výmer "Z5 - SO Ol - búranie základov"

• Rozpočet s výkazom výmer "SO Ol Urgentný príjem, časť: Vzduchotechnika", "SO 03
Operačky INP, časť: Vzduchotechnika"

• Rozpočet s výkazom výmer "S.O.OI - Pracovisko URGENTNÉHO PRÍJMU, časť: Ústredné
vykurovanie", "S.O.02 - Pracovisko OAIM, časť: Ústredné vykurovanie", "S.O.03 - Pracovisko
CHIRURGICKÝCH OPERAČNÝCH SÁL, časť: Ústredné vykurovanie"

• Rozpočet s výkazom výmer "ZL09a - Z9 - Urgentný príjem - ZTI", "ZL09b - Z9 - OAIM -
ZTI", "ZL09c - Z9 - Operačky I.poschodie - ZTI"

V0~ dňa

al Pišo ja, MPH
predstavenstva

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.

Ing. Ľudmila Veselá, MBA
člen predstavenstva

Ing. Viliam al'o
člen predstavenstva

Nemocnica AGEL Zvolen a.s,
Kuzmányho nábrežie č.28

960 01 Zvolen
IČO: 45594929 DIČ: 2023053065
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~cnemkostav, a.s.!

K. Kuzrnanvho 2:' .IIíl 071 01 Michalavc" :
CHST Tel.: +4215668808 li I

-6- chemkostav@chemkoslilv.c"
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