Dodatok č. 1
k zmluve o dielo „Wifi pre obec Veľké Orvište“
Uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č 513/1991 Zb. (0bchodného zákonníka)
Objednávateľ: Obec Veľké Orvište
Adresa: Hlavná 17, 921 01 Veľké Orvište
V zastúpení: PhDr. Pavol Paulovič
Bankové spojenie: VÚB, a. s.
Číslo účtu/IBAN: SK13 0200 0000 0000 2542 0212
IČO: 00654078
DIČ: 2020537937
Zhotoviteľ: NITRANET, s. r. o.
Adresa: Hornočermánska 55, 949 01 Nitra
V zastúpení: Slavomír Turčáni - štatutárny zástupca
Bankové spojenie: ČSOB Nitra
Číslo účtu: SK02 7500 0000 0040 0791 6626
IČO: 36534633
DIČ: 2021509545
IČ DPH: SK2021509545

Týmto dodatkom číslo 1 sa mení bod Vll Povinnosti zhotoviteľa nasledovne:
Nové znenie:
Vll. Povinnosti zhotoviteľa
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle dohodnutých podmienok a platných predpisov,
2. Zhotoviteľ je pri odovzdávaní predmetu obstarania povinný predložiť obstarávateľovi certifikáty od
použitých materiálov a zariadení a protokol o skúškach funkčnosti.
3. Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný po písomnom oznámení obstarávateľa reagovať na
prípadné reklamované (skryté) vady, a to do 3 dni od obdržania oznámenia,
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje udržiavať na stavenisku poriadok.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie bezpečnostných predpisov a požiarnej ochrany, zodpovedá za
prípadné škody na majetku vzniknuté pri výkone prác.
6. Zhotoviteľ zabezpečí zneškodnenie všetkých vzniknutých odpadov v súlade so zákonom č. 223/2001
Zb. o odpadoch, u oprávnených poskytovateľov takejto služby.
7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej
len NFP), a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť
Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
a) MDV SR a nim poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušnej správy finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d) Organ auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EU.
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Týmto dodatkom číslo 1 sa mení bod VIII Povinnosti objednávateľa a to nasledovne:
Nové znenie:
1. Objednávateľ výkony prác, uvedené v bode 2. tejto zmluvy preberie na základe preberacieho
protokolu.
2. Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť priestory zhotoviteľovi pre účely vyhotovenia projektu.
3. Objednávateľ je oprávnený bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom/zhotoviteľom
v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a
dodávateľom/zhotoviteľom a výsledky kontroly riadiaceho orgánu (RO) neumožňujú financovanie
výdavkov vzniknutých z verejného obstarávania, ktoré bolo/je predmetom kontroly zo strany RO.

Týmto dodatkom sa pridávajú do zmluvy povinné prílohy a to:
Prílohy:
1. Test splnenia technických parametrov (TSTP) v rámci "Wifi pre Teba“ rozšírený o konkrétne
časti technických listov zodpovedajúcich relevantnému parametru,
2. Podrobný popis prístupového bodu (AP) s väzbou na finančné limity,
3. Technické listy dodávaných aktívnych prvkov.

V obci Veľké Orvište dňa 24.07.2019

Objednávateľ

Zhotoviteľ

PhDr. Pavol Paulovič – starosta obce

Slavomír Turčáni - konateľ
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