
Dodatok Č. 1
k

Zmluve o dielo zo dňa 08.04.2015
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka----------------

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno:
$tatutárny orgán:
Sídlo:
Zapísaná:
IČO:
OIČ:
IČOPH:
Bankové spojenie:
čislo účtu:
IBAN:
SWIFT:

Článok 1.
ZMLUVNÉ STRANY

Automotive Group SK, s.r.o.
Ing. Jozef $venk, konateľ
Niklova 56, 926 01 Sereď
Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, Vložka číslo: 17507 IT
35884789
2021869421
SK2021869421
Tatra banka, a.s.
2921850746/1100
SK03 1100 0000 0029 2185 0746
TATRSKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- technických: Ing. Jozef $venk, konateľ
- zmluvných: Ing. Mária Juriková

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:
$tatutárny orgán:
Sldlo:
Zapísaná:
IČO:
OIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:

(ďalej len ako "Objednávateľ')

NeoTec Martin, s.r.o.
Ing. Jaroslav Kološta, Karel Ružička
Brezová 13, 03601 Martin
Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, Vložka číslo: 1512/L
31 595375
2020433140
SK2020433140
UniCredit Bank Slovakia, a. s.
6615694018/1111
SK38 1111 00000066 15694018
UNCRSKBX

Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- technických: Ing. Oliver Hrabka
- zmluvných: Ing. Jaroslav Ko lo šta, Karel Ružička

(ďalej len ako "Zhotoviteľ")
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej len spoločne "zmluvné strany")



Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných dojedaniach Zmluvy o dielo:

1. V článku 3. PREDMET PLNENIA sa doplňujú nasledovné body:

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť elektronickú verziu podrobného rozpočtu (vo formáte
MS Excel) ako aj predkladať v elektronickej verzií (vo formáte MS Excel), každú zmenu
tohto podrobného rozpočtu, ku ktorému dôjde počas realizácie predmetu zmluvy.

3.4. Súčasťou zmluvy bude elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel (ako priloha
zmluvy - elektronický nosič CD, OVO a pod.).

2. V článku 7. PODMIENKY VYKONANIA DIELA sa doplňuje nasledovný bod:

7.6 Každý subdodávateľ musí splňat' alebo najneskôr v čase plnenia bude splňat'
podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní; tým nie je dotknutá
zodpovednosť zhotoviteľa za plnenie zmluvy. Akúkoľvek zmenu týkajúcu sa
subdodávatefa je zhotovitel' bezodkladne povinný oznámiť obstarávateľskej organizácii,
pričom subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musi splňat' podmienky podľa
§ 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.

3. V článku 9. ZÁRUKA, ZMLUVNÉ POKUTY sa doplňuje nasledovný bod

9.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť záručný a pozáručný servis, dodávky náhradných
dielov podobu 10 rokov od uvedenia technológie, ktoré sú predmetom zmluvy.

4. V článku 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA sa doplňuje nasledovný bod:

10.6.3
10.6.4
10.6.5

č.3
č.4
č.5

- Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel na nosiči CD, OVO
- Súťažné podklady
- Ponuka NeoTec - 1. časť

5. Dodatok č.1 je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a štyri
objednávateľ.

6. Ostatné ustanovenia Zmluvy zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č.t riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento
plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne. vážne, určite a zrozumiteľne. bez
omylu, bez časového tlaku a Dodatok neuzatvárajú za jednostranne nápadne nevýhodných
podmienok, na znak čoho ho podpísali.

8. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku zmluvy je prlloha:

10.6.3 č.3 - Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel na nosiči CD, DVD

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

V )f~fP.l...

Automotive Group SK, S.f.O.

Niklová 56, Sereď 926 Ol
DIČ: 2021869421 @
IČO: 3S 884 789


