Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
uzavretej dňa 20.07.2015 v zmysle § 536 a násl. Zákona č. 513/1991Zb. obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov a §3 ods.3 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami uvedenými
v Čl. I

Čl. I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Svätoplukovo nám. 4, 950 53 Nitra
Zastúpený
Jánom Greššom, riaditeľom
IČO:
00164895
DIČ:
20 21 24 66 23
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
SK12 8180 0000 0070 0031 0609
a
Zhotoviteľ:
Mobilier Design, s.r.o., Alexyho 2, 921 01 Banka
Zastúpený:
JUDr. Janou Mancelovou, konateľkou
Bankové spojenie: VUB Banka, a.s.
IBAN:
SK74 0200 0000 0020 3313 6851
IČO:
36245089
DIČ:
2020171571
IČ DPH:
SK2020171571
Zapísaný v:
Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel:
Sro
Vložka č.:
12957/T
Telefón:
033/ 77 290 50
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. II.
Predmet dodatku
2.1

Predmetom dodatku č. 1 je zmena termínu uskutočnenia prác.

2.2

Zmluvné strany sa dohodli, že vzhľadom na predĺženie procesu verejného obstarávania
na predmet zákazky „Prečalúnenie divadelných sedadiel – kresiel“, sa Čl. IV Termín
uskutočnenia prác, ods. 4.1.2 mení.

2.2

Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť a odovzdať dielo do 20.09. 2015 s tým, že prípadné
práce

v septembri 2015 bude realizovať v koordinácii s prevádzkovým plánom predstavení
divadla.
Čl. III
Záverečné ustanovenia
3.1

Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží
objednávateľ dva a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.

3.2

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 20.07. 2015.

3.3

Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledovným po zverejnení na internetovej stránke verejného
obstarávateľa.

3.4

Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú
v platnosti v pôvodnom znení.

3.5

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné
prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej
že tento dodatok k zmluve vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom
potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ján Greššo
riaditeľ DAB v Nitre

JUDr. Jana Mancelová
Mobilier Design

V Nitre......................................

V Banke ..................................

