
Dodatok č. lV.
ku Zmluveo dÍelo

na predmet zákazky:,,Zníženĺe energetickej nđročnosti objektu mdterskej škôlky Zvolenská

130/6 v obci Vígľdš'

zMtUVNÉ STRANY

objednávate!':
Sídlo:
štatutárny zástupca:
lčo:
Dlč:
Bankové spojenĺe:
IBAN:

Zhotovitel':
Sídlo
Zapísaný v:

Zastúpený:
osoba oprávnená rokovať

vo veciach zmluvných
vo veciach technických
lčo
Dlč
lČ opn:
Bankové spojenie
IBAN

obec Vigl'aš
Zvolenská L,962 02 Vígľaš
lng Róbert Záchenský
00320382
2021318767
vÚB a.s.

sK35 0200 0000 0000 0292Ż4I2

KOLEK, s.r.o.
Mikušovská cesta č.5319, 984 0L Lučenec

oR os v Banskej Bystrici, odd': Sro, Vl. č.: 3501/5

lng. Milan Mrva, konatel'spoločnosti

lng. Milan Mrva
lng. Mĺlan Mrva
36 001465
2020466074
sK2020466074
SLSP, a.s. Lučenec
sK24 0900 0000 00s1 5788 5428



Na základe dohody oboch zmluvných strán sa obsah predmetnej Zmluvy o dielo(d'alej len Zmluvy)

mení a dopíňa v nasledovnom rozsahu:

L V prílohe č' 1: Technĺcká a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy - Výkaz výmer,sa upravujú

a menia položky z dôvodu náhrady ekvivalentnýmivýrobkami nasledovne

V časti ,,1'69t stavebné ráce"

V častĺ 1.623UK":

V častĺ ,,Si rozvod

Množstvo a cena ostávajú bez zmeny.Dôvodom na zmenu je skutočnos{ že pôvodnévýrobky sa

prestali sa vyrábať.Ekvivalentnosť náhrady v častiach UK a ,,Silnoprúdové rozvody"preukazuje

Zhotoviteľ vyjad ren ím projekta ntov, kto ré sú prílo ho u tohto dodatku'

Záverečné ustanovenia

Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zm|uvy a je možné ho meniť písomnou formou po

dohode oboch zmluvných strán.

Ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti'

Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho dva obdrží objednávatel' a dva

Zhotoviteľ.

Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s

jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

t

2

3

4

Por. c. Popis položky - pôvodne Popis položky _po zmene

720 DlaŽba gresová protiŠmyková, mrazuvzdorná 200x200
výber

Dlażba gresová protišmyková
300x300 výber

mrazUVzdorná

Por. č. Popis položky - pôvodne Popis položky _ po zmene

25 Akumulačná nádoba k tepelnému čerpadlu - ocel'ová, typ
P, orient. vývodov 180', objem 300 l, izolácia PU hr.90
mm

Akumulaěná nádrŽ stojatá - typ P 300 s objemom
300l bez izolácie, dodatočne izolovaná kaučukovou
parotesnou izoláciou hr. 3x30 mm

- po zmenePopis položky - pôvodnePor. č.

zapustene,,ECG,USNA PVI MCD 365084 135 ECG
w 1 (422001), včetneramcekmontazny pre LED panel
60x60 SANA,(905001 ) ACS-SURFACED FRAME

D 35W panel 60x60cm

1 FOR PV

57
LED sV. PR|SADENÉ, MlKRoPRlsMA PMMA 43W,
38501m, 891mM, RA80, 1P20, 640x640mm (GACRUX
ECO SUR. SS1 MICROPRISMA -OMS)

sviet.1x1 7rĄ/,2650lm,4000k,lP44, prisadene /

zavesne, UPLC H S S/S TRD 265084 117 ECG
WO.PLAST

Svietidlo 1x28W,prisadené S PRD FDH 128 EcG58

Sviet.nudzove LED 3W 3h,lP65,NM/M,3001m,6400KSvietidlo núdzové prisadené MULT|EVo - 3XLED -AT.'l
.IP4O AUTOTEST

6L

Sviet.nudzove LED 3W 3h,lP65,NM/M,3001m,6400K62 Svietidlo núdzové prisadené MULT|EVo - 3XLED -AT.1

,tP40 AUTOTESTPIKTOGRAM (SEC)
sviet. nudzove 16x LED, LEDUS'16' lP42' číry kryt'
120min, trvalé/netrvalé' vrátane Panel s
piktoqramom šípka dolu LEDUS'l6' ne

63
Svietidlo núdzové MULT|TEC-TOP 1h lP54

Sviet.LED 'ĺ6W 1200lm 4000K 230V lP66
stropne,biele,stmievatelne,GXPROS I

sVlETlDLo LED KRuHoVÉ, cELoPLAsToVÉ so
sNĺMAČoM PoHYBU lP65, 15W LED, 1050Lm' B|ELE
(MOVER -R WHITE 15W HF)

67



5 Tento dodatok je platný podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne deň

nasledujúci po dnijeho zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.

za objednávateľa za Zhotoviteľa

., dňa .. ......, dňaV

lng. Róbert Záchenský

Štatutárny zástupca

lng. Milan Mrva
Štatutárny zástupca

Prílohy

L Stanovisko projektanta k zmene akumulačnej nádoby

2' Vyjadrenie projektanta ku zámene svietidiel


