DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO č. 4/2007
uzatvorený v zmysle Obchodného zákonníka (zákona č.513/1991 Zb.)

1.1.

Objednávateľ
Sídlo
v zastúpení
bank. spojenie
číslo účtu

: Úrad priemyselného vlastníctva SR
: Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica
: Ing. Darina Kylíánová - predsedníčka
: Štátna pokladnica ÚPV SR
: 7000060734/8180

1.2.

Zhotovrteľ
: ENTERPRISE, spol. s r.o.
Sídlo
: Kapitulská 8,974 01 Banská Bystrica
v zastúpení
: Ing. Martin Úradníček - konateľ spoločnosti
IČO
: 36009768
IČ DPH
: SK2020458209
bank. spojenie
: Tatra banka, a. s., pobočka B. Bystrica
číslo účtu
: 2625480883/1100
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici,
oddiel Sro, vložka Č.3812/S

Na základe ČI. II, ods.3. a čl.VI, ods.1. sa zmluvné strany dohodli na nasledujúcich
zmenách v znení zmluvy o dielo č.4/2007:
ČI. I.
Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zabezpečí projekčné, stavebné a
elektroinštalačné
a aranžérske práce v rámci revitalizácie vstupného vestibulu
v budove Úradu priemyselného vlasníctva SR na ulici Jána Švermu 43 v Banskej
Bystrici v rozsahu prác podľa prílohy č. 1 k Zmluve o dielo č. 4/2007 (ďalej len
príloha č. 1) a podľa prílohy č. 2 k Zmluve o dielo č. 4/2007 (ďalej len príloha č. 2).
ČI. II.
Cena
1. Zúčastnené strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu
za zhotovenie diela podľa zákona č.18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších
predpisov vo výške 458 174,60 Sk a 19% daň z pridanej hodnoty vo výške
87 053,20 Sk, teda cena spolu 545 227,80 Sk vrátane DPH. Jednotlivé cenové
položky, ktoré tvoria výslednú cenu za dielo, sú uvedené v prílohe č. 1 a v prílohe
č.2
ČI. III.
Termín vyhotovenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku diela podľa prílohy č. 1 a
prílohy č. 2 najneskôr do 3 1 . júla 2007.

ČI. IX.
Záverečné ustanovenia
3. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je Príloha č.1 a Príloha č.2
Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č.4/2007 ostávajú bez zmeny. Dodatok č.1 a príloha
č. 2 k Zmluve o dielo č.4/2007 je vyhotovený v troch exemplároch, z toho dva rovnopisy
pre objednávateľa a jeden rovnopis pre zhotoviteľa.
V Banskej Bystrici, dňa 12. júla 2007.

