ZMLUVA O DIELO, číslo zmluvy 2497
uzavretá v zmysle obchodného zákonníka č.513/91 Zb. §536-565

doplnok č.1 z 09.07.2019
článok č.1.
Zmluvné strany:
Označenie a identifikácia objednávateľa:
Meno:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Adresa:
bankové spojenie:
Štatutárny orgán, osoby oprávnené konať za
objednávateľa vo veciach zmluvných
a vo veciach technických :

Mesto Štúrovo
00 309 303
2021 060 789
nie je platcom DPH
Námestie slobody 1, 943 01 Štúrovo
Všeobecná úverová banka, a.s.; IBAN:SK44 0200 0000 0001 7502 2172
(175022172/0200)
primátor, Ing. Eugen Szabó
vedúci oddelenia rozvoja Ing.Róbert Folk

Označenie a identifikácia zhotoviteľa:
Meno:
Založenie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Adresa:
bankové spojenie:
Štatutárny orgán
Osoby oprávnené konať za
zhotoviteľa vo veciach zmluvných a vo veciach
technických :

A q u a p l a n , s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným, Zápis v obchodnom registri
okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.13969/N
36 553 425
2021 738 103
SK 2021 738 103
Námestie Kossútha č.18, 945 01 Komárno
TATRABANKA, a.s. IBAN: SK59 1100 0000 0026 2084 6225
(262 084 6225 / 1100)
konateľ, Ing.František Németh

článok č.2-doplnok č.1 z 27.06.2019
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je projektová dokumentácia pozemnej komunikácie – cyklotrasy obojsmernej v katastrálnom území Štúrovo, v úsekoch:
SO 01 na ulici Železničný rad v dĺžke cca 670m v súbehu s chodníkom pozdĺž cesty I/63
Zmení sa spôsob ukončenia a napojenia na cestu I/63 a I/76, zmení sa šírkové usporiadanie.
SO 02 na ulici Továrenská v dĺžke cca 1700m v súbehu s chodníkom pozdĺž cesty I/63
Cyklotrasa bude presunutá do línie kontaktu s vonkajším obrysom pozemku Slovenskej správy ciest. Dĺžka úseku bude
upravená v z dôvodu zmeny trasy cez Boží kopec. Zmení sa šírkové usporiadanie.
SO 03 na ulici Boží kopec v dĺžke cca 920m v súbehu s chodníkom pozdĺž cesty I/63
Cyklotrasa bude presunutá z chodníka pozdĺž cesty I/63, v úseku od vjazdu do fabriky po napojenie poľnej cesty, na poľnú
cestu parcelu reg.C, č.p.4268
SO 04 na ulici Svätého Štefana (800m) v súbehu s chodníkom pozdĺž miestnej komunikácie sa skráti od križovatky s ul.Pethofiho.
SO 05 na ulici Jesenského v dĺžke cca 790m v súbehu s chodníkom pozdĺž miestnej komunikácie.
Zmení sa trasa z dôvodu nového dopravného napojenia a ďalšie zmeny ako pri SO01.
SO 06

na úseku protipovodňovej hrádze medzi ulicou Jesenského a nám. Slobody v dĺžke cca 720m v súbehu riekou Dunaj

Dňa 10.06.2019 nadobudol účinnosť záväzný dokument "Technické podmienky TP085, Navrhovanie cyklistickej infraštruktúry".
Menovaný dokument ruší pôvodný rovnomenný dokument, podľa ktorého je predmet zmluvy rozpracovaný.
Technické zmeny voči pôvodnému dokumentu zhotoviteľ zapracuje do dokumentácie a vyhotoví dohodnutý počet listinných vyhotovení.
termín dodania projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie

do 31.07.2019

termín dodania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

do 31.09.019

termín dodania rozpočtu a výkazu výmer
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do 31.10.2019

článok č.3-doplnok č.1 z 09.07.2019
Cena za dielo:
3.1

Cena za dielo

tabuľka s cenami sa nahrádza tabuľkou
cena v €

Rozsah prác alebo výkonov

podľa čl.2, ods. 2.1

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
ZMENA 07.2019
SPOLU (vrátane doplnku) bez DPH
DPH 20%
SPOLU (vrátane doplnku za ZMENA 07.2019) s DPH

podľa čl.2,
ods. 2.2; ods. 2.3

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
Výkaz výmer pre verejnú súťaž a rozpočet stavebných nákladov
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
ZMENA 07.2019
SPOLU (vrátane doplnku) bez DPH
DPH 20%
SPOLU (vrátane doplnku za ZMENA 07.2019) s DPH

pôvodne
doplnok ceny

5 000,00
1250,00
6250,00
1250,00
7500,00

pôvodne
5 287,55
doplnok ceny 1250,00
6 537,55
1307,51
7845,06

k zneniu zmluvy o dielo č.2497 sa dopĺňa
článok č.7.
Záverečná dohoda:
Ostatné články zmluvy ostávajú platné podľa znenia zmluvy platného pred podpísaním tohto doplnku zmluvy.
Súhlasím so znením tohto doplnku zmluvy.

dňa ………………
objednávateľ (pečiatka a podpis)

dňa ………………
zhotoviteľ (pečiatka a podpis)

rekapitulácia vykonaných platieb za rozpracovanosť
cena v €

Rozsah prác alebo výkonov

podľa čl.2, ods. 2.1

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
ZMENA 07.2019
SPOLU (vrátane doplnku) bez DPH
DPH 20%
SPOLU (vrátane doplnku za ZMENA 07.2019) s DPH
už bola zaplatená rozpracovanosť (fa.17110057 z 04.09.2017)
doplatiť

podľa čl.2,
ods. 2.2; ods. 2.3

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
Výkaz výmer pre verejnú súťaž a rozpočet stavebných nákladov
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
ZMENA 07.2019
SPOLU (vrátane doplnku) bez DPH
DPH 20%
SPOLU (vrátane doplnku za ZMENA 07.2019) s DPH
už bola zaplatená rozpracovanosť (fa.18110046 z 29.11.2018)
doplatiť
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pôvodne
doplnok ceny

5 000,00
1250,00
6250,00
1250,00
7500,00
6000,00
1500,00

pôvodne
5 287,55
doplnok ceny 1250,00
6 537,55
1307,51
7845,06
1502,60
6342,46

