Dodatok č.1"
k Zmluve o rekonštrukcii a modernizácii verejného osvetlenia
v obci záhorce

uzavorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, zákon č. 5I3l I99I Zb. v znettj
neskorších predpisov a § 9c ods.1 a ods.3 písm. d) a e) zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí
v zneni neskorších predpisov, medzi zmluvnými stranami:

Objednávatel'
Obec Záhorce
Nazov :
Krtíšska I73lg8,99I 06 Že\ovce
Sídlo :
Štatutámy zástupca: PaedDr. Branislav Kéu;met, starosta obce
00319694
IČo:
2021243323
DIČ:
Bankové spojenie : Prima Banka Veťký I(rtíš
SK93 5600 0000 0060 5000 2001
Čísloúčtu:
i42I 47 48 93 263
Telefón :
*42I9I8 438 870
Mobil :
starosta@.zahorce.sk
e-mail :
(ďalej len,,obj edn áv atel " alebo,,obec")

Dodávatel'
Obchodné meno

Sídlo :

:

GREP SLOVAKIA. spol. s r,o.

945 01 Komárno" Komenského 22
Štatutárny zástupca : Ing. Eugen Wifth, konatel'
463360]9
IČo:
2022591296
DIČ :

SK2022591296
tČ opH :
Bankové spojenie : OTP Banka Slovensko
SK91 5200 0000 0000 1720 7382
Čísloúčtu:
Spoločnost' zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra. Oddiel: Sro, Vložka číslo
29798n{
l 42l905 328 l74
Telefón :
eugen.wirth@grep.lighting
e-mail :
(ďalej len,.dodávatei"')
uzatvoriii dňa 18.4.2018 zmluvu, predmetom ktorei je dohoda zmluvných strán o vykonaní
diela, rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia v obci Záhorce.
Článotr t
Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č.1 zmluvy, ktorým sa póvodné znenie Zmluvy dopíňa
nasledovne
:

plnenia v Druhej časti zmluvy Modernizácta a rekonštrukcia
zariadení verej ného. o svetlenia sa doplňa nasledovne
Do bodu 5,3 sa doplňajú vety
5.3.5 osadenie 1 ks stlpa verejného osvetlenia - vybudovanie nového svetelného bodu na
Krlíšskejulici na chodník nad KD Záhorce.
5,3.6 montáž 1 ks dlhšieho výložníkana Obchodnej ulici Záhorce.

Bod 5 Predmet

a miesto

:

:

1

5.3.7 I ks lampu pri ihrisku preložiť do Seleštian pod križovatku

čHnok 2

Bod 12.1 vbode 12. Cena aplatobné podmienky vDruhej časti zmluvy Modernizácia
zariadení verejného osvetlenia sa mení nasledovne:
Cenazaposkytované služby bola stanovená dohodou zmluvných strán.
Objednávatef je povinný uhradiť posky.tovateťovi cenlJ za poskýované služby: 4953,- €
s DPH /rok/ počas OÍZty trvania zmlur,y 10 rokov.

ČUnoX 3
Neodr]elitel'nou súčast'ouzmluvy .ie Špecifikácia nových svietidiel verejného osvetlenia
v obci Záhorce v Prílohe č.1 . ktorá sa mení v bode 1 .nasledovne
:

1.Typ: StreetStar BRP215 LED24
Počet kusov: 70

Článok,l
Tento dodatok zmiuvy nadobúdaplatnost'dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.
Dodatok zmluvy bol vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmiuvná strana
obdržídva rovnopisy dodatku zmluvy.
Tento dodatok zmluvy sa zverejňuje na webovom sídle obce v súlade s § 47a Občianskeho
zákonníka, zákon c.40ll964 Zb. y znení neskorších predpisov a § 5a zákona c.21112000 Z.z,
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o
slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si dodatok zmluvy prečítali,s jeho obsahom súhlasia bez výhrad
anaznak súhlasu ho podpisujú.

Y Záhorciach

dňa 31.5.2018
{§

o

t§

Objednávateť:
Obec Zíůtorce, zastúpená starostom obce
PaedDr. Branislav Kéumer

Dodávatel':
GREP Slovakia, spol. s r.o., zastúpená konatel'om
Ing. Eugen Wirth
GREP SLOVAKIA §pol. § r.c.
Komenského 22, 945 01 Konránto

lÓo:44 078 tzg, tČ opH; sK20?259129í
^
0R 0S Nika, Odd.: Sro, Vl. č,: 219BOIN Z
-1-

Príloha č. 1 Zmluvy
o reko nštrukcii, mo demi zácii, pr ev ádzke a udr žb e verej ného o svetl eni a
v obci Záhorce v zmyysle Dodatku č. 1
zo ďňa:31.5.2018

Špecifikácia noých svietidiel verejného osvetlenia v obci Záhorce
Aktívne prvky verejného osvetlenia znaěky PHILIPS:

Ilustratívny výzor svietidiel:
1.Typ: StreetStar BRP215 LED24
Počet kusov: 70

2.Typ: StreetStar BRP215 LED35
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Počet kusov: 24
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3.Typ: Coreline Tempo BVP40
Počet kusov:
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4.Typ: TownGuide Core BDP0O1ECO20
Počet kusov:
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5.Typ: Solárna zostava GreenVision 30W
Počet kusov:
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