DODATOK č. 3
k zmluve o dielo číslo objednávateľa: 24-4100/ 12VS /2017, číslo zhotoviteľa: 36R/2017 zo dňa
13.09.2017 v zmysle § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon“ alebo „ZVO“) uzatvorená
v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dodatok“)
Názov diela:

Rekonštrukcia mosta 3514-001 Komárov na ceste III/3514-havarijný stav

Čl. 1 Zmluvné strany
Objednávateľ

Správa a údržba ciest
Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „SÚC PSK“)
Jesenná 14, 080 05 PREŠOV
Ing. Peter Kočiško, riaditeľ SÚCPSK
37 936 859
2021775294
+421 517563700
+421 517563711

Sídlo
Štatutárny orgán
IČO
DIČ
Telefón
Fax
Bankové spojenie
IBAN
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- zmluvných
Ing. Marcel Horváth, námestník pre investície a prevádzku SÚC PSK
- ekonomických
Ing. Jozef Havrila, námestník pre obchod a ekonomiku SÚC PSK
- realizačných
Ing. Jozef Ištoňa, vedúci odboru investičnej prípravy, realizácie stavieb
a cestnej databanky SÚC PSK
Ing. Peter Krivka, riaditeľ SÚC PSK oblasť Bardejov
Právna forma
rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom
Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ
Sídlo
Štatutárny orgán

C.M.R. Slovakia, s.r.o.
Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice
Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
31 721 079
SK2020524000
2020524000
051/7480531
051/7480535

IČO
IČ DPH
DIČ
Telefón
Fax
Bankové spojenie
IBAN
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- zmluvných
Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
- ekonomických
Ing. Bohdan Kušvara, konateľ spoločnosti
- realizačných
Ing. Milan Dreveňák, konateľ spoločnosti
Právna forma
Zapísaná v OR, OS Prešov, Odd. Sro, vl.č.2796/P
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Zmluvné strany sa po vzájomnej dohode a v súlade s čl. 16 Záverečné ustanovenia bod 16.3
Zmluvy o dielo dohodli na uzavretí Dodatku č. 3 v nasledovnom znení:

Čl. 2 Predmet dodatku
1. Text Čl. 8. Podmienky vykonávania diela bod 8.4 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza nasledovným
textom v znení:
„ 8.4 Práce na realizácii predmetu zmluvy budú zo strany zhotoviteľa zabezpečené podľa
zmluvných ustanovení a noriem na odbornej úrovni odborne spôsobilou osobou: Ing. Milan
Dreveňák, 0905 498 732, drevenak@cmr.sk. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že menovaná odborne
spôsobilá osoba bude k dispozícii počas doby plnenia predmetu zmluvy, t.j. od doby nadobudnutia
účinnosti Dodatku č. 3 po ukončenie a prevzatie prác.“

Čl. 3 Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, nedotknuté týmto Dodatkom č. 3, ostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 3 je vyhotovený v 6 rovnopisoch, z ktorých 4 rovnopisy sú pre objednávateľa a 2
rovnopisy pre zhotoviteľa.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť deň po dni zverejnenia podľa § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle
objednávateľa – www.sucpsk.sk.
4. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tohto dodatku vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom
a potvrdzujú, že tento dodatok bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý
v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
V Prešove, dňa 06.02.2018

V Ľuboticiach, dňa 6.2.2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Peter Kočiško,v.r.
riaditeľ Správy a údržby ciest
Prešovského samosprávneho kraja

Táto zmluva nadobúda platnosť: 12.02.2018
Táto zmluva nadobúda účinnosť: 13.02.2018

Ing. Milan Dreveňák, v.r.
konateľ spoločnosti

