
DODATOK č. 3

k ZnmuvE 0 DIELO

uzatvorenej dňa 30.12.2019 podl'a § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

ldentifikácia zmluvnýcli strán

Objednávatel':

Obchodné meno  :

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH;

Bankové spojenie:

IBAN:

Právne zastúpený:

E-maĺl:

(ďalej len „objednávateľ`)

Zhotovitel':

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

lBAN:

Právne zastúpený :

E-mail:

(ďalej len ,zhotovite|X`)

Obec Rudňany

Rudňany 234, 053 23 Rudňany

003  29 533

202  0717842

Neplatca DPH

VÚB banka, a.s.

SK03  0200  0000 0000 2412 0592

Bc.  Rastislav Neuvirth, starosta obce

obec@rudnany.sk

EURO-BAU s.r.o.

Dúhová 40, 040 01  Košice

467 384  79

202 357 37 94

Unicredit Bank Czech Republic and S[ovakia, a.s.

SK6411110000  0013  21315016

lng. Dalibor Blizman, konatel'

blizman@eurobau.sk

Objednávateľ a zhotovitel' ďalej aj ako „zmluvná strana" alebo aj  ako „zmluvné strany" vo všetkých

gramatických tvaroch.



Preambula

Zhotoviteľ plní povinnosť vyplývaj-úcu zo Zmluvy o díelo Čl.10   bodu  10. 06 Zmluvy o dielo -zmenu
údajov subdodávatel'a a objednávateľ danú zmenu akceptuje.

Článok 1.
Predmet a rozsali Dodatku č. 3

1.1    Predmetom Dodatku č. 3 je oznámenie zhotoviteľa objednáva[eľovi o zmene údajov subdodávateľa
RENOBAU s.r.o. , ktoré boli uvedené vo Vyhlásení zhotoviteľa  zo dňa 09. 04. 2020  ,

1.2   Zhotoviteľ v súlade s Čl.  10, bodom  10.6 Zmluvy o dielo oznamuje objednávateľ zmenu údajov u
subdodávatel'a uvedeného vo Vyhlásení zo dňa 09.  04.  2020 a to zmenu spočívajúcu v zvýšenoin
a rozšírenom rozsahu podielu subdodávky, podielu ktorý mieni zadať zhotovitel' subdodávateľovi
~ spol.  RENOBAU s.r.o., prostredníctvom ktorej  v súlade s  §  34  ods.  3  zákona č. 343/2015 Z. z.

overejnom   obstarávaní   ao zmene   a doplnení   niektorých   zákonov   (ďalej   aj   ako   „ZoVO")
preukazoval  splnenie  podmienok  účasti  v rámci  verejného  obstarávania,  ktorého  výsledkom je
uzavretie Zmluvy o dielo zo dňa 30.12.2019, ku ktorej sa uzatvára tento Dodatok č. 3 .

1.3   Zhotoviteľ  predkladá  zmenu  o subdodávatel'ovi  -zmenu  podíelu  subdodávok  v rozsahu  podľa

prílohy    tohto    dodatku    „Vyhlásenie    2`.,    vktorom    sa    oznamuje    atým    deklaruje    zmena
1  rozsah  a navýšenie  podielu  subdodávok,  ktoré  mieni  zhotovitel'  zadať  subdodávateľovi  spol.

RENOBAU s.r.o.

149::ž::á:avteioaácá::|!:žmoe=uá:án=u;e=::|ead:dsaJČo,Y|%?bbdooddoa:a|t81.,3zs:::.vyEouäig|:2|ľot:vr|toe|''

predložením  „Vyhlásenia  2"  a vyhlasuje,  že  si  týmto  zhotoviteľ  splníl  riadne  svoju  povinnosť
v zmysle citovanej zmluvnej  podmiemloĺ.

2.1

2.3

Článok H.
Záverečné ustanovenia

Predložením   „Vyhlásenia  2",   ktoré   sa  viaže  k oznámeniu   o zmene   subdodávatel'a,   ktoré
predkladá zhotovitel' objednávatel'ovi v súlade s plnením zmluvnej  podmienky uvedenej  v Čl.
10 v bode  10.6 Zmluvy o dielo sa nemenia žiadne 2m]uvné podmienky  Zmluvy o Dielo.

Dodatok  č.  3   ajeho   príloha  „Vyhlásenie  2",  tvoria  neoddeliteľnú  súčasť  Zmluvy  o dielo
uzavretej dňa 30.12. 2019 ako výsledok verejného obstarávania.

2.4.        Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 3  k zmluve o dielojejeho príloha „Vyhlásenie 2"
ktorá   obsahuje    zmenu   v rozsahu    podielu    subdodávok.    ktoré    mieni    zadať    zhotovitel'
subdodávatel'ovi spcyl. EUR0BAU s.r.o.

2.5          Dodatok   č.   3   je   vyhotovený   vštyroch   rovnopisoch,   zktorých   dva   vyhotovenia   obdrží
Objednávateľ a dva vyhotovenia obdrží Zhotoviteľ.

2.6          Dodatok č. 3  podlieha povimému zverejňovaniu podľa osobitného predpisu.

2.7          Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  Dodatok  č.  3  nadobúda  platnost'  dňom  podpisu  štatutámymi
zástupcami  oboch zmluvných strán a účimosť dňom nasledujúcim po  dni jeho zverejnenia na
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webovom  sídle  objednávateľa  v  súlade  s  §  47a  Občianskelio  zákoniii'ka  ajelio  zverejiiením

podľa  osobitného pi.edpisii.

2.8          Zmlwné strany vyhlasujú, že sí text tohto  Dodatku č. 3  i.iadne a dôslediie prečítali,  porozuineli

jelio     obsahu      a     právnym      účinkoin     znelio      vyplývajúcich.      Ich      zmliivné      prejavy
si'i  dostatočiie jasné,  určité  a zrozumitel'né.  Podpisujúce  osoby  sú  oprávneiié  k  podpisii  tohto
Dodatku  č.  2 a na ziiak slobodného a vážneho súhlasu Doclatok č. 3  podpísali.

V Rudňaiioch dňa ..24„4#:4€.Q#.f

Za objednávatel'a:

Bc.  Rastislav Neuviľth
starosta obce Rudňany

Prílohy Dodatku č. 3:

Vyhlásenie 2

V  Košiciach  dňa 21.06.2021

Za zhotovitel'a:

ino?Tape:,']Eb3rR#Í:']ÄaúTsm.
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Komplexné stavebné služzby

VYHLASENIE 2

Spoločnosť   EUR0iBAU   s.   r.   o.,   uzatvorila  äko   výsledok  verejného   ot]starávania  dňa
30.12.2019    zmlm   o dielo    sobjednávatel'om   obcou   Rudňany   na   predmet   zákazky:
„Novostavba materskej školy v obci Rudňany".

Konatel'  spoločnosti    EURO  -  BAU  s.  r  .o.  týmto  vyhlasujem,  že  pri  plnení  zmluvy
uzavretejsobcouRudňanydňa:30.12.2019napredmetzákazky:±qvostavbamatei.skLä
_Školv v obci Rudňanyií

budem využívat'  subdodávatel'ov a subdodávlor.

Predoplnenieinfomáciítýkajúcichsavyužitiasubdodávateľovnaplnenízmluvyuvádzam
nasledovné infoimácie, určené pre potreby objednávatel'a obec Rudňany

1. Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadat' tretím osobám:

16,417 %, t. z. 98 505,16 EUR bez DPH

2. Navrhovanĺ subdodávatelia: [

Obchodné meno subdodávateľa:
Adresa sídla v

Údaje o osobe oprávnenejkonaťzasubdodávatel'av

subdodávatcl'a
ICO rozsahu meno a priezvisko,email

REN0BAU s. r. o. spoločnosť,
Mikovĺniho  12,

51888  785

Mgr. Magdaléna S ekeráková,pro stredníctvom  ktorej
spoločnosť EURO-BAU s. r. o. 040   1 1   Košice  - konatel'ka RENOBAU s.r.o.

preukazovala sp lnenie Západ renobausro@gmail.com

podmienok účasti

©Unicredit
lBAN:  SK6411110000  0013  213150`^

SWIFT:  UNCRSKl

~.eurobaL.i

Komplexné sĺcn7ebné s lužby
EURO-BAU §.r.o.

Dúhová 40

040  01   Košice

lčo:  46 738 479

!Č DPH:  SK 202 357 3794

tel: +421907 237 562

eurobau@eurobau.sk

Firma je zapĺ§aná  v  Obchodnom  registri okresného  súdu  Košĺce  1,  ocidĺel:  Sro,  vložka  či'slo: 4i 2i ô~
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Komplexné stayebné služ%y

3. Predmety subdodávok:

Obchodné meno Predmet subdodávky Hodnota Hodnota

subdodávateľa subdodávky subdodávky

(v%) (v € bez DPH)

RENOBAU s.r.o

Dodávka. betónovej dlažby s fázou
0,3471  % 2  082,61  €6cm, sivá ( 10/ 10,  10/20, 20/20,

3 0/20, 30/30)

RENOBAU s.r.o
SO 01  Vlastný objekt -6 diel - 12,2132 % 73  279,19 €

Úpravy povrchov. podlahy, osadenie

RENOBAU s.r.o SO 02 Spevnené plochy 3,0639 % |            18383,69€|4759,67€

RENOBAU s.r.o SO 03 0plotenie 0,7932 %

Zäroveňvyhlasujem,ževpriebehuplneniapredmetuzákazkymôžedôjsťkzmenealebodoplnení
subdodávateľov o čom  bude zhotoviteľ spoločnosť EURO ~ BAU s .r. o. informovať objednávatel'a.

V Košiciach, dňa 21.06.2021

Ing. Dalib
konatel' E

Komplexné stcwebné služby
EURO-BAU s.r.o.

Dúhová 40

040  01  Kašice

lčo: 46 738 479
lč DPH: SK 202 357 3794

tel: +421  907 237 562

eurobau@eurobau.sk

ocldiel:  Sro,  vložka čĺ§lo:  41216~
Firma je zapisaná v  Obchodnom  registri okresného  súdu  Košĺce  1,

ÉFižri
-BAU s. r. o.

IBAN:  SK6411110000  0013  21315016

SWIFT:  UNCR§KBX

www.eurobau.sk


