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ZMLUVA O DIELO

uzavretá podla § 536 a nasl. zákona c. 513/1991 Zb.
I Obchodného zákonníka/

císlo zmluvy 008/2000

l.

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 OBJEDNÁVATEL: Štátny zdravotný ústav
Špitálska II
071 O1 Michalovce

zastúpený : MUDr. Viera Nawková
riaditelka

Zástupca k rokovaniam
a) vo veciach zmluvných:
b) vo veciach technických :
c) vo veciach financných a ekonomických:

MUDr. Viera Nawková
Miroslav Pešta - stavebný dozor
Ing. Jana Mihalcová

ICO: 17335680

Bankové spojenie:
Císlo úctu:

NBS Humenné
43 - 36827552/0720

1.2ZHOTOVITEL: MIOS Michalovce spol. s r.o.
Priemyselná 14
071 O1 Michalovce

zastúpený : Pavol Filko, konatel
Juraj Hakoš, konatel

Zástupca k rokovaniam
a) vo veciach zmluvných:
b) vo veciach technických:

Ing. Gabriel Hospodár
Pavol Filko
Juraj Hakoš
Ing. Pavol Timko

ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
Císlo úctu :

31 677312
31677312/712
VÚB Michalovce
786441 552/0200

.::..



II.

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je oznámenie objedná~e).'a o prijatí sútažného
návrhu v zmysle obstarávania prác podla ust. zák. NR SR c.Q36P1999 Z.z. o verejnom
obstarávanía o zmenea doplneníniektorýchzákonov. ===-

III.

PREDMET PLNENIA - VYKONANIE DIELA

3.1 Názov stavby: " Rekonštrukcia strechy existujúceho objektu a nadstavba
s využitelným podkrovím "

Predmetom plnenia sú stavebné práce a s nimi súvisiace zhotovitelské práce potrebné na
zhotovenie rekonštrukcie strechy jestvujúceho objektu ŠZÚ Michalovce, situovaného na
ul. S. Chalúpku c. 5, na parc.c. 4289 vedeného na LV c.5708 ajeho nadstavby
s využitelným podkrovím v rozsahu projektovej dokumentácie, výkazu výmer
a špecifikácii zariadení, ktoré tvoria neoddelitelnú súcast.

3.2 Predmetná stavba sa bude realizovat v II. castiach výstavby:
I.cast vÝstavby:
- búracie práce, zemné práce, základové konštrukcie, vodorovné nosné konštrukcie,
ostatné nenosné konštrukcie, omietky vonkajšie II., III. NP a východná fasáda I. NP
vcítane zateplenia, výplne otvorov v obvodových stenách, konštrukcia krovu komplet,
plechová krytina, klampiarske konštrukcie okrem oplechovania parapetov I.NP,
vybudovanie výt'ahovej šachty podla v. c. 21, demontáž existujúceho ÚVK, ELI, ZTI
v nutnom rozsahu podla PD a ich montáž, kompletné rozvody kanalizácie, studenej
pitnej vody, TÚV, resp. cirkulácie TÚV.
Súcastou prvej casti výstavby je aj realizácia kanalizacnej prípojky k hlavnému objektu.
II. cast výstavby:
- vnútorné omietky stien a stropov, vonkajšie omietky vcítane zateplenia I.NP úprava
sokla Marmolitom, konštrukcia podláh vcítane izolácií a nášlapných vrstiev, zateplenie
strešných konštrukcií, minerálne kazetové podhlady, keramické obklady, malby, všetky
vnútorné výplne otvorov, všetky zámocnícke výrobky, klampiarske výrobky I.NP,
výtahová šachta - do dverného otvoru na prízemí osadit drevené dvere biele vcítane
ocelovej zárubne, štyri dverné otvory na vyšších podlažiach zamurovat a z vonkajšej
strany omietnut, ÚVK a VZT komplet v zmysle PD, ELI - dodávka a montáž svietidiel,
sušicovrúk,zásuvieka vypínacov,ZTI- dodávkaa montážzariad'ovacíchpredmetov.

3.3 Objednávatel zadáva a zhotovitel preberá záväzok na realizáciu diela podla projektovej
dokumentácie.

3.4 Zhotovitel sa zaväzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednost.
Neprevedie plnenie diela na tretie osoby bez súhlasu objednávatela.



IV.

CAS PLNENIA

4.1 Zhotovitel sa zaväzuje:
4.1.1 Zacat s realizáciou stavby v termíne

4.1.2 Ukoncit dielo l. casti v termíne
4.1.3 Termín zacatia a ukoncenia prác II. casti

bude upravený dodatkom a to dohodou
zmluvných strán, ktorý bude nedelitelnou
súcastou zmluvy o dielo císlo 008/2000

4.1.4 Doba realizácie kompletnej dodávky
4.2 Objednávatel sa zaväzuje odovzdat zhotovitelovi

4.2.1 projekt pre realizáciu stavby, 3 pare pri podpise zmluvy
4.2.2 stavebné povolenie
4.2.3 stavenisko

4.3 Zhotovitel nebude v omeškaní v prípade porušenia povinnosti objednávatela podla tejto
zmluvy a to o dobu trvania tohto porušenia ak

4.3.1 dôjde pri realizácii k podstatnej zmene oproti projektu stavby na základe ktorého
bol návrh spracovaný

4.3.2 alebo ak dôjde k zmene v tak krátkom termíne, že nie je možné požadovat
dodržanie zmluvne stanoveného termínu o dobu primeranú k týmto
skutocnostiam.

do troch dní od termínu
odovzdania staveniska
15.12.2000

31. 08. 2001!

V.

CENADIELA

5.1 Cena za zhotovenie predmetu diela zmluvy v rozsahu cl. III. tejto zmluvy je stanovená
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona c. 18/1996 Z.z. o cenách a podla Cenníka
CENEKON pre rok 2000 tak, ako vyplýva zo sútažných podkladov na vypracovanie
ponúk pre obstarávanie stavebných prác na zhotovenie predmetnej stavby. Cenová
kalkulácia tvorí prílohu C. 1 ZoD ako jej neoddelitelná súcast.

5.2 Cena za zhotovenie diela v rozsahu cl. III. je spracovaná na základe podstatných
kvalitatívnych a dodacích podmienok urcených v projekte stavby a sútažných
podkladoch poskytnutých objednávatelom a predstavuje spolu s DPH:

Cast l. so zlavou poskytnutou zhotovitelom 4.422.261,- Sk
Cast II. ... 2.861.992,- Sk

Cena spolu 7.284.253,- Sk

Rezerva na nepredvídatelné práce naviac
Celková zmluvná cena

295. 360.- Sk
7.579.613.- Sk

Uvedená cena diela je maximálna v zmysle bodu 5.1.



5.3 Všetky zmeny, naviac práce a zámeny materiálov na zabudovanie sa môžu uskutocnit len
so súhlasom objednávatela a projektanta písomnou formou alebo cestou stavebného
denníka. Tieto zámeny materiálov nesmú mat negatívny vplyv na kvalitu diela. Naviac
práce musia byt vopred odsúhlasené a môžu byt maximálne do výšky rozpoctovej
rezervy uvedenej v bode 5.2. Ocenenie naviac vykonaných prác vykoná zhotovitel na
základe adekvátnych položiek ponukového rozpoctu so zarátaním možných vplyvov,
avšak takéto ocenenie naviac prác nesmie mat vplyv na zmluvne uzatvorenú cenu diela.
Odsúhlasenie naviac prác a ich ocenenie vykoná objednávatel na základe výzvy
zhotovitela do 10 dní odo dna dorucenia cenového návrhu za naviac práce.

5.4 Zmena ceny diela je prípustná len v prípade celoštátne vyhlásených zmien cien MF SR
(energia, devalvácia slovenskej koruny), ktoré budú publikované v právnych predpisoch.

5.5 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu
a vypratanie zariadenia staveniska zhotovitelom, dodávku technologických zariadení,
mechanizmov, náklady na energiu, vodu a teplo pocas zhotovovania diela potrebných
k realizácii diela.

VI.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Zhotovitel a objednávatel sa dohodli na financovaní diela takto:

6.1 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávatel na základe faktúr vystavených
zhotovitelom raz mesacne. Stavebný dozor objednávatela overí súpis vykonaných
a fakturovaných prác za príslušný mesiac. Takto císelne a vecne overenú a podpísanú
faktúru odovzdá zástupkyni objednávatela pre veci financné a ekonomické k preplateniu.

6.2 Vyúctovanie ceny diela, ktorej súcastou bude súpis skutocne vykonaných prác na
kompletnej dodávke diela, bude realizované v dvoch etapách samostatne pre l. a II. cast.
Podkladom pre konecné vyúctovanie ceny diela - kompletnej dodávky bude súpis
skutocne vykonaných prác a odpocet jednotlivých úhrad ciastkových faktúr, ktoré
zhotovitel predloží do 14. dní po vykonaní diela ajeho prevzatí objednávatelom.
Objednávatel je oprávnený zadržat 10% ceny diela, pokial v zápisnici o odovzdaní
a prevzatí vykonaného diela budÚkonštatované zistené vady diela. Zadržanú cast ceny
diela uhradí zhotovitelovi do 15. dní odo diia odstránenia vady.

6.3 Zhotovitel musí svoje práce vyÚctovat overitelným spôsobom. Faktúra musí byt
zostavená prehladne za dodržania poradia položiek. Jej súcastou je výkaz vykonaných
prác potvrdených stavebným dozorom objednávatela, prípadne doklady, ktoré sú
potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu prác.

6.4 Splatnost faktúr za vykonané práce je 14 dní odo dna ich dorucenia objednávatelovi.



VII.

ZÁRUCNÁ DOBA- ZODPOVEDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpovedá za to , že predmet plnenia tejto zmluvy má v dobe prevzatia a pocas
zárucnej doby zmluvne dohodnuté vlastnosti. Zárucná doba je 60 mesiacov. Zacína
plynút odo dna odovzdania diela a jeho prevzatia objednávatelom.-

7.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že pocas zárucnej doby má objednávatel
právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatne a bezodkladne odstránit oprávnene
reklamované vady. Reklamáciu vád vzniknutých v zárucnej dobe uplatní objednávatel
u zhotovitela písomne, pricom v reklamácii vadu popíše. Zhotovitel je povinný pristúpit
ihned k odstráneniu oprávnene reklamovanej vady s termínom odstránenia vady
najneskôr do 15 dní od uplatnenia reklamácie objednávatelom.

7.3 Objednávatel sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
zistení písomnou formou dorucením právnemu zástupcovi zhotovitela podla cl. I. tejto
zmluvy.

VIII.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

8.1 Zhotovitel vykoná dielo na svoje náklady ana svoje vlastné nebezpecenstvo. Od zaciatku
zhotovovania diela až do jeho odovzdania objednávatelovi nesie zhotovitel
zodpovednost za dielo.

8.2 Objednávatel je povinný odovzdat stavenisko tak, aby zhotovitel mohol na nom zacat
práce v súlade s projektom bez zásahu tretích osôb a s podmienkami zmluvy.

8.3 Objednávatel odovzdá zhotovitelovi pri odovzdaní staveniska vytýcené základné smerové
a výškové body, odberné miesta pre napojenie el. energie a vody v rozsahu potrebnom
pre realizáciu diela. Objednávatel zaistí k termínu odovzdania staveniska vytýcenie
všetkých stavajúcich sietí. Pri narušení podzemných sietí zhotovitelom, ktoré neboli
v case realizácie vytýcené zabezpecením objednávatela, uhradí objednávatel náklady na
opravy a uvedenie do pôvodného stavu.

8.4 Zhotovitel zodpovedá za bezpecnost a ochranu zdravia vlastných pracovníkov aPO na
stavbe v zmysle súcasne platných právnych predpisov.

8.5 Zhotovitel zodpovedá za cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstráni na vlastné
náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho cinnosti. Objednávatel urcí skládku odpadu
a sute a tiež manipulacnú plochu a vonkajšiu skládku na materiál.

8.6 Zhotovitel sa zaväzuje vyzvat objednávatela na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byt
zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, zápisom v stavebnom denníku minimálne 3
pracovné dni vopred. Ak sa objednávatel nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác,
bude zhotovitel pokracovat v prácach. Ak objednávatel bude dodatocne požadovat
odkrytie týchto prác je zhotovitel povinný toto odkrytie vykonat na náklady
objednávatela, iba ak sa pri dodatocnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané,
tieto náklady bude znášat zhotovitel.

8.7 Zhotovitel sa zaväzuje vyzvat minimálne 3 pracovné dni vopred objednávatela k úcasti
na skúškach podla bodu 8.10.



8.8 Zhotovitel je povinný viest stavebný a montážny denník v zmysle platných predpisov.
Na riadenie prác zhotovitel urcuje vedúceho stavby, ktorého meno bude uvedené
v stavebnom denníku a je spôsobilý na výkon tejto cinnosti podla osobitného predpisu.

8.9 Objednávatel sa zaväzuje vykonávat stavebný dozor a poveruje ním pracovníka, ktorého
meno bude uvedené v stavebnom denníku. Funkciu stavebného dozoru
a stavbyvedúceho budú vykonávat osoby odborne spôsobilé podla zákona c. 136/1995
Z.z v súlade so zákonom c. 50/1976 Zb. v znení zmien a doplnkov.

8.10 Podmienkou odovzdania diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok - revizné
správy, tlakové skÚšky tesnosti, funkcné skúšky a ostatné skúšky v súlade s
platnými a záväznými normami a projektovou dokumentáciou.

8.11 Zhotovitel sa zaväzuje odovzdat spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej
dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podla skutocného stavu vykonaných
prác.

8.12 Zhotovitel je povinný písomne oznámit objednávatelovi termín ukoncenia diela.
8.13 Objednávatel dielo prevezme naraz ako celok bez vád a nedorobkov. Ak práce

nedosiahnú kvalitatívne parametre podla noriem platných pre SR a tejto zmluvy, stavbu
neprevezme. Ak vzniknú okolnosti pre ktoré objednávatel dielo prevezme s vadami
a nedorobkami, ktoré sami o sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpecnej
prevádzke 1 užívaniu l, dielo sa bude považovat za splnené až po odstránení vád
a nedorobkov. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zápise o odovzdaní
a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Vadou sa rozumie odchýlka
v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto
zmluvou a záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie
nedokoncená práca oproti projektu.

8.14 Z preberacieho konania bude zmluvnými stranami spísaný zápis o odovzdaní a prevzatí,
v ktorom budú uvedené okrem iného záväzky prijaté pri tomto konaní.

8.15 K preberaciemu konaniu zhotovitel pripraví následovné doklady:
jedno kompletné pare projektu so zakreslením prípadných zmien realizovaných prác
stavebné denníky
osvedcenie o akosti materiálov
doklady v zmysle bodu 8.10 a 8.11

8.16 Zhotovitel uvolní stavenisko do 15dní po odovzdaní a prevzatí diela objednávatelom.

IX.

ZMLUVNÉ POKUTY

9.1 Ak zhotovitel odovzdá dielo uvedené v clánku III. zmluvy po termíne uvedenom v bode
4.1 z dôvodov na strane zhotovitela, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
z nevyfakturovanej ciastky za každý den omeškania, až do ukoncenia celej stavby podla
zmluvných podmienok.

9.2 Ak zhotovitel neodstráni vady v dohodnutom termíne podla bodu 7.2 zaplatí zmluvnú
pokutu vo výške 500.- Sk za každý den omeškaniaza predpokladu, že objednávatel
poskytol zhotovitelovi dostatocnÚsÚcinnost pri odstranovaní vád.

9.3 Zhotovitel zaplatí zmluvnÚ pokutu vo výške 500,- Sk za každý den omeškania
a zabezpecí odstránenie vád a nedorobkov v dohodnutom termíne podla bodu 8.14.

9.4 V prípade omeškania objednávatela so zaplatením faktúry je objednávatel povinný



zaplatit zhotovitelovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z nezaplatenej ciastky za každý
den omeškania.

9.5 Zmluvné pokuty musia byt vyúctované písomne, inak sú neplatné.

X.

OSTATNÉ USTANOVENIA

10.1 Zhotovitel bude informovat objednávatela o stave rozpracovaného diela na
operatívnych poradách 1x týždenne a kontrolných dnoch poriadaných 1x mesacne.

10.2 Zhotovitel bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zaväzuje sa dodržat všeobecne záväzné právne predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit východiskovými podkladmi
objednávatela, pokynmi objednávatela, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

10.3 Ak sa plnenie predmetu tejto zmluvy stane nemožným z dôvodov na strane
objednávatela, požiada zhotovitel objednávatela o úpravu zmluvy vo vztahu
k predmetu, cene a casu plnenia.

10.4 V prípade docasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov
na strane objednávatela, zaplatí objednávatel skutocné náklady.

10.5 Zhotovitel môže odstúpit od zmluvného vztahu z dôvodov nezaplatenia faktúr po
uplynutí troch mesiacov omeškania platieb.

Xl.

zÁ VERECNÉ USTANOVENIE

11.1 Zmluva nadobúda platnost a úcinnost dnom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
11.2 Menit alebo doplnovat text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov

podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú
chronologicky císlované a budÚsúcastou zmluvy císlo 008/2000.

11.3 Pre platnost dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda oboch zmluvných strán.
11.4 Zmluvné vztahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými

ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení.
11.5 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá

objednávatel, dve zhotovitel ajedno vyhotovenie bude zaslané MZ SR.
11.6 Zmluvné strany potvrdzujú, že si zmluvu pred jej podpísaním precítali a porozumeli jej

obsahu a vyhlasujú, že nebola uzavretá v tiesni ani za zvlášt nevýhodných podmienok.
Na dôkaz toho pripájajú nižšie uvedené podpisy.

V Michalovciach 21.8.2000

/
Objednávatel: Zhotovitel:

ŠTÁTNY -i:..L.I~"hV i l....
úSlt\V

071 01 MIChr.La\/~
- ' ~



Dodatok c.l
K zmluve o dielo c. 008/2000

1.1Objednávatel:

Zastúpený:

Zástupca k rokovaniu
al vo veciach zmluvných:
bl vo veciach technických
cl vo veciach financných a ekonomických:

ICO:
Bankové spojenie:
Císlo úctu:

2./ Zhotovitel:

Zastúpený:

Zástupca k rokovaniu
al vo veciach zmluvných:
bl vo veciach technických:

ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
Císlo úctu:

sa dohodli na dodatku c.1 v tomto znení:

Štátny zdravotný ústav
Špitálska 11
071 O1 Michalovce

MUDr. Viera Nawková
riaditelka

MUDr.Viera Nawková
Miroslav Pešta - stavebný dozor
Ing.Jana Mihalcová

17335680
NBS Humenné
43 - 36827552/0720

MIOS Michalovce, spol. s r.o.
Priemyselná 14
071 O1 Michalovce

Pavol Filko, konatel
Juraj Hakoš, konatel

Ing.Gabriel Hospodár
Pavol Filko
Juraj Hakoš
Ing. Pavol Timko

31677312
31677312/712
VÚB Michalovce
786441552/0200

l.
Harmonogram prác na stavbe" Rekonštrukcia strechy existujúceho objektu a nadstavba
s využitelným podkrovím" I. cast

1./ Demontáž UK, ZTI, ELI, VZT
2./ Búracie práce
3./ Zemné práce
4./ Základové konštrukcie
5./ Zvislé konštrukcie Inosnél
6./ Vodovodné konštrukcie lželez.doska INPI
7./0statné nenosné konštrukcie priecky priebežne

do 30.8.2000
do 27.9.2000
do 5.10.2000
do 10.10.2000
do 15.10.2000
do 20.10.2000
od 15.10.2000
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8.1Železobetónová doska II.NP
9.1Železobetónová doska III.NP
10.1Strecha komplet
11.1Výplne otvorov priebežne
12.1Výt'ahová šachta priebežne
13.1Omietky vonkajšie I.II.III.,NP
14.1Ostatné práce

do 10.11.2000
do 24.11.2000
do 15.12.2000
od 20.10.2000
od 11.10.2000
od 22.10.2000
do 15.12.2000

II.

l.10statné ustanovenia zmluvy sa týmto dodatkom nemenia.
2.1Dodatokc.1 nadobúda platnost dnom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
3./Dodatok c.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana

obdrží po dvoch vyhotoveniach.
4.1Dodatokc.1 je neoddelitelnou súcastou zmluvy o dielo c.008/2000.

V Michalovciach dna 18.9.2000

Objednávatel: Zhotovitel:



DODATOK c. 2
k zmluve o dielo c. 00812000zo dna 21.8.2000

1. Objednávatel: Štátny zdravotný ústav
Špitálska 11
07101 Michalovce

Zastúpený: MUDr. Viera Nawková
riaditelka

Zástupca k rokovaniu:
al vo veciach zmluvných:
bl vo veciach technických :
cl vo veciach financných a ekonomických :

MUDr. Viera Nawková
MiroslavPešta-stavebný dozor
Ing. Jana Mihalcová

ICO:
Bankové spojenie:
Císlo úctu :

17335680
NBS Humenné
43-36827552/0720

2. Zhotovitel: MIOS Michalovce,spol.s.r.o.
Priemyselná 14
071 01 Michalovce

Zastúpený: Pavol Filko, konatel
Juraj Hakoš, konatel

Zástupca k rokovaniu:
al vo veciach zmluvných
bl vo veciach technických :

Ing. Gabriel Hospodár
Pavol Filko
Juraj Hakoš
Ing. Pavol Timko

ICO:
DIC:
Bankové spojenie:
Císlo úctu

31677312
31677312/712
VÚB Michalovce
786441552/0200,

sa dohodli na dodatku C.2 v tomto znení :

l.

Termín zacatia prác na stavbe "Rekonštrukcia strechy existujúceho objektu a nadstavba
s využitelným podkrovím" n. cast je 12. február 2001.



II.

l. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo C.008/2000 zo dna 21.8.2000 sa týmto dodatkom
nemema.

2. Dodatok C.2 nadobúda platnost dnom podpísania obidvoma stranami.
3. Dodatok C.2 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana

obdrží po dvoch vyhotoveniach.
4. Dodatok c.2 je neoddelitelnou súcastou zmluvy o dielo c.008/2000 zo dna 21.8.2000

a Harmonogram výstavby,,Rekonštrukcia strechy existujúceho objektu a nadstavba s
využitelným podkrovím" -n. cast zo dna 9.2.2001 tvori Prílohu c.l tohoto dodatku.

Objednávatel: W Zhotovitel :

MIOS IIICHALOVCE,epoL. r.o-
Priemyselná 14

MICHALOVCE
1

\~
~~.~

,

~

V Michalovciach dna: 13.2.2001



Dodatok c.3
k zmluve o dielo c.008/2000 zo dna 21.8.2000

Zastúpený:

Štátny zdravotný ústav

Špitálska 11

071 O1 Michalovce

MUDr. Viera Nawková

riaditelka

1. Objednávatel:

Zástupca k rokovaniam :

a) vo veciach zmluvných

b) vo veciach technických

c) vo veciach financných a

ekonomických
ICO:

MUDr. Viera Nawková

Miroslav Pešta - stavebný dozor

Bankové spojenie:
Císlo úctu :

Ing. Jana Mihalcová
17335680

NBS Humenné

43-3682 7552/0720

2. Zhotovitel:

Zastúpený:

MIOS Michalovce spol. s r.o.

Priemyselná 14
071 O1 Michalovce

Pavol Filko, konatel

Juraj Hakoš, konatel

Zástupca k rokovaniam :

a) vo veciach zmluvných:

b) vo veciach technických :

Ing. Gabriel Hospodár
Pavol Filko

Juraj Hakoš

Ing. Pavol Timko
316773 12

316773 12/712

VÚB Michalovce

786441552/0200

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Císlo úctu :

sa dohodli na dodatku c.3 v tomto znení :

l.
Zmluva o dielo c.008/2000 zo dna 21.8.2000 v bode

III.

Predmet plnenia - vykonanie diela

bod 3.2.ods."II.castvýstavby"sa dopÍnao odstavectohotoznenia:



Objednávatel a zhotovitel sa dohodli s doplnením stavby o žiadané práce navyše, a to o
zabezpecovacie zariadenie, telefónnu ústrednu s koncovými zariadeniami, štrukturovaný kabe-
lážny systém pre pocítacovú siet a telefónnu siet, podla vypracovanej projektovej dokumentá-
CIe.

v.
Cena diela

bod.5.2. - Celková zmluvná cena sa nahrádza sumou 7 993 tis.Sk.

dopÍna sa o bod 5.6. v znení:

Zhotovitel bude zmluvy o dielo so subdodávatelmi na predmet Dodatku c.3 konzultovat
pred podpísaním s objednávatelom.

II.
1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo c.008/2000 zo dna 21.8.2000 sa týmto dodatkom neme-

ma.

2. Dodatok c.3 nadobúda platnost dnom podpísania obidvoma stranami.

3. Dodatok c.3 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží
po dvoch vyhotoveniach.

4. Dodatok c.3 je neoddelitelnou súcastou zmluvy o dielo c.008/2000 zo dna 21.8.2000

V Michalovciach 20.6.2001

Objednávatel: Zhotovitel :

Štátny zdravotný ústav
MICHALOVCE

20

MIOSMICHALOVCE.spol.8r.
Priemyselné14

MICHALOVCe


