
                                       DODATOK  Č. 1   K    Z M L U V E   O   D I E L O

Uzatvorený podľa § 536 a nasl.zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)

1. Zmluvné strany:

     ––––––––––––––––––

1.1. Objednávateľ:   AGROSEV spol. s r.o.

Zastúpený:  Malatinec  Martin – konateľ spoločnosti

Sídlo: Bottova 1, 962 12 Detva

IČO: 36 033 499

DIČ: 2020068292

IČ DPH:                                                       SK2020068292

Bankové spojenie: VÚB, a.s., 

IBAN: SK34 0200 0000 0013 9778 1654

Spoločnosť zapísaná v  Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica

Oddiel: Sro, vložka číslo: 5681/S

( ďalej len Objednávateľ)                          

       1.2. Zhotoviteľ :    M.P.V.S.,s.r.o. 

          V mene ktorej koná: Ing.Peter Hajný – konateľ spoločnosti

Sídlo: Hlavná 1, 911 05 Trenčín

IČO: 36 293 229

DIČ: 2020174662

IČ DPH: SK 2020174662

         Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo: 10023/R

         (ďalej len „zhotoviteľ“)

      ( spoločné označenia  „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Týmto  dodatkom  č.1  Zmluvy  o dielo  zo  dňa   29.11.2017   na  predmet  zmluvy   „KONGRESOVÝ  OBJEKT  A

PIVOVAR sa mení bod 13.1  z  článku 13  Záverečné ustanovenia nasledovne:

13.1  Táto  zmluva  nadobúda  platnosť  odo  dňa  01.12.2017  a účinnosť  dňom doručenia  oznámenia  o  schválení

obstarávania  k projektu  „Pivovar“  s kódom  žiadosti  042BB080042   z Pôdohospodárskej  platobnej  agentúry

objednávateľovi .

             Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je

              - príloha č. 1. : - podrobný položkovitý  rozpočet diela  , ktorý je v súlade s opisom predmetu zákazky

uvedený v ponuke zhotoviteľa v postavení uchádzača.

             - príloha č. 2. : - podrobný rozpis dodávky Technológie na spracovanie piva , ktorý je v súlade s opisom

predmetu zákazky uvedený v ponuke zhotoviteľa v postavení uchádzača

Dopĺňa sa bod 7.18 do článku 7 – Podmienky vykonania diela, ktorý znie nasledovne:

7.18  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  strpieť  výkon  kontroly/auditu  súvisiaceho  z dodávaným  tovarom,  službami

a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP č. 042BB080042

a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť  im všetku potrebnú súčinnosť.

 Ostatné  body a články zmluvy zostávajú nezmenené

Dňa: 29.11.2017

Za objednávateľa:                                                         Za zhotoviteľa:


