
Dodatok č. 3
k zmluve o dielo

Objednávateť: OSTPOL SLOVAKIA, s.r.o.
Sídlo: Gemerská 5,984 01 Lučenec
Zastúpená: Marian Svorad, konatel'
Bankové spojenie: SLSP, a.s.
IBAN: SK93 0900 0000 a050 5286 6263
Ičo: 47 627 760
DIČ: SK202402I670

a

Zhotovitel': COSTRUO spol. s r.o.
Sídlo: Parný mlyn č. 5142,984 01 Lučenec
Zastúpená: Ing. Jozef Pňncz, konateť
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK22 0200 0000 0026 8555 7459
IČo: 31 588 794
DIČ: SK2020465018

Zmluvné strany sa dohodli na zrnene a doplnení Zmluvy o dielo uzatvorenej dňa 1I.07.20t9
lďalej len zmluva/ a to nasledovne:

L

1) Bod 4.1. zmlur,y sa mení nasledor.rre:

,,Cena za lykonanie diela je určená dohodou zmlur.ných strán v zmysle zákonaě.1811996 Z.
z, ocenách vzneni neskorších predpisov avzmysle vyhl. MF SR 87/1996 Z. z., ktorou sa
zékon o cenách vykonáva v znení neskorších predpisov.

Zmlavná cena celkom bez DPH (EUR)-206762,68

slovom: Dvestošest'tisícsedemstošesťdesiatdva eur šest'desiatosem centov

Zh*oviteť uplatňuje pri fakturácii tz\,. tuzemský prenos daňovej povinnosti pri dodaní
stavebných prác platiteťom dane z pridanej hodnoty inému platiteťovi dane z pridanej hodnoty
podl'a § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. Z2U2Oa4 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorších predpisov. "

2) V bode 4.2. zttlluvy sa mení Pdloha č. 1 a to nasledovne: -



Položka Typ Kód Popis MJ Množstvo Jed. cena
/EUR/

Cena
celkom
/EUR/

45 M 5534460200 vráta oceťové
automat. zdvihacie
sekciové s integ.
dverami 430x362

ks 1 2 64I,32 2 64I,32

47 M 5fi446a400 vráta ocel'ové
automat. zdvihacie
sekciové s integ,
dverami 550x500

ks 1 4259,43 4 259,43

u.

P6vodné znenie:

Navrhované znenie:

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Tento dodatok č. 3 nadobúda platnosť a úěinnost' dňom podpisu tohto dodatku č. 3 oboma
zmluvnými stranami.

Tento dodatok č. 3 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník
tohto zmluvného vďahu obdrží jeden originál dodatku č. 3.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 3 je ztozumitel'ným a určitým prejavom
ich slobodnej avážnej vóle, ktory nebol urobený v tiesni zanétpadne nevýhodných podmienok,
ktoré by mohli spósobiť jeho neplatnosť, naznak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Lučenci dňa 10.06.2020

OSTPOL SLOVAK|A s.r.o. -ó-

_ Gemerská 5,984 01 Lučenec
lCo: 47 627 7 60, |Č DPH: sK2024021 ó70

;(}§TRUL}, spot, s r,<r

Parný mlyn 5142
98401 r-UČENEC

tčo, 3t 588 794
la nou §,y7nm465018

Položka Typ Kód Popis MJ Množstvo Jed. cena
lEt]R/

Cena
celkom
/EUR/

45 M 55344602a0 vníta ocel'ové
automat.zdvíhacie
sekciové s integ.
dverami 4aOú62

ks 1 2 64I,32 2 64I,32

47 M 5534460400 vráta ocel'ové
automat.zdvíhacie
sekciové s integ.
dverami 400x500

ks 1 3 047,38 3 047,38

zhatovtteí


