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Dodatok č. 1

k Zmluve o cloclaní tovarov
evidenčné číslo objednávatel'a 577 l202l
evidenčné číslo dodávatel'a: Z_6 _2021

zo dňa 12.8,2021uzatvorenej podl'a ust. s 269 a nasl. ods. 2 zákona č. 5l3llggl Zb.
obchodný zákonník v znenĺ neskorších pľedpisov (d'alej len ,,zmluva,,)

čl. I.
Zmluvné strany

l.l objednávatelo
Statutáľny oľgárr:
Sídlo:
tČo:
DIČ:
Batrkor,é spo.jenie:
IBAN:
Telefórr:
E-mail :

(d'alej len,,obj ednávateľ")

Mesto Šal'a
Mgr. Jozef Belický, prirnátoľ mesta
Mestský Úrľad' Nárn. Sv. Tľojice 7 ,927 l5 Šaľa
00 306 r8s
2021024049
Slovenská spoľitel'ňa a. s.
sK82 0900 0000 00st 4479 4527
0317705981-4
mesto@sala.sk

l.2 Dodávatel': BIKE EDUCATION S. C. PIOTR STRYKOWSKI,
DANIEL SORDYL

Sĺdlo dodávatel'a: Szlachecka l5.43-300 Bielsko - Biala, Pol'sko
Zastúpený: Piotl.Stľykowski, Daniel Soľdyl
tČo: 384|43532
IČ pľe DPH: PL5472214l36
DIČ: 5472214136
Bankové spojenie: PKo Bank Polski
IBAN: PL24l020l 3e00000690206394888
Kod banky: BPI(OPLPW
Tel./mobil: +48 662 772 I0I
E_rnail: info@dopľavrre-ihriska'sk
Zapísaný v ľegistľi GUS-Hlavný štatistický ťrľad Pol'skej republiky, Al. Niepodlegiošci
208, 00-925 Vaľšava. Zapísaný ľegistľi CEIDG _ Centľálny registeľ a infoľmácia o
hospodáľske.j činnosti pod číslanii NIP (DIČ) a REGoN ( IČo) uvederrýnii niŽšie:
NIP (Daňové iclentifikačlie čĺslo) 5472714l36 \\\l\\'S{ĺlt.got1l-l webová stľánka Uľadu
vlády Pol'ske.| ľepubliky.
REGON (Hlavný štatistický ĺrľad) 384 |43532
(d'alej len,,dodávatel"')
(objednávatel' a dodávatel' d'alej spoločne aj ako',zmluvné stľany,,)

Europsky fond re giolrálneho rozvoja
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čl. il.
Úvodné ustanovenie

2.l Tento dodatok č. l (d'ale.i lerr..dodatok č. 1") kznrluva ododaní tovaľov č.5771202| zo
dňa 12.8.202l (cl'alej len,,znrluva") sa VzaÍvára na základe ozr-rámenia oZmene sadzby
DPH predloŽeneho Zo Stľany dodávateľa dňa 30.8'202l, Že vzhl'adom na Zmenu daňových
pľedpisov sa mení DPH z 23 % na 20 o/o a v Zmysle ustanovenia č1. V ods. 5.4 zmluvy
o dodaní tovarov č.5771202l zo dĺ:.al2'8.202I'

čl. III.
Pľedmet dodatku č.1

3.l Dodatkom č. l sa v čl. Vzmluvy mení pôvodne znenie odseku 5.1 anahtádza sa

nasledovným novým znenim''
5.l Celková cena za predmet plnenia podľa čl. III. vľátane dopravy na miesto uľčenia je

výsledkom veľejného obstaľávania stanovená ako pevná cena vo výške
Celková cena bez DPH l0 097'6l EUR
20 oÁ sadzba DPH a výška DPH 2 019,52 EUR
Cena spolu s DPH 12 117,13 EUR
Slovom: dvanást'tisícstosedemnásť EUR trinást' centov.
Zmluvná cena je stanovená dohodou znrluvnýclr strán podl'a zákona č. 18l|996 Z. z,
o cenách v znení neskoľších predpisov a vyhlášky é.8711996 Z, z.,ktorou sa vykonáva
zŕkon č. 1811996 Z. z. o cenách v zneni neskoľších predpisov a povaŽuje sa za
maximálnu pevnú cenu platnú počas celej doby vykonávania predmetu zákazky.

3.2 Dodatkom č' 1 sa v čl' V znrluvy merrí pôvodné znenie odseku. 5.2 a nahľádza sa
rrasledovným novým znením:

5.2 Pol a:

Eĺ_lrÓpsky Íoncl regionálneho rozvoja
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Cena celkom s

DPH
Cena celkom

bez DPH
Sadzba DPHMnoŽstvo a

M. i.
Jednotková

cena bez DPH
43'00 € 258'00 €2l5,00 € 2l5'00 €Gumená ľohoŽ -

kruhový obiazd 5 m
I set cca 12

klinov
3 600'00 €3 000'00 € 600'00 €75 ks 40'00 €Gunrená rohoŽ

86'40 € 5l8'40 €9'00 € 432'00 €Minidopľavné
značky

48 ks

464,40 e387'00 € 77,40 e43 ks 9,00 €Kovový podstavec
'732,00 e 4 392,00 C6l0'00 € 3 660'00 €3/2_komoľový

semafor
6ks

2 l40'80 €l 784'00 € 356,80 €4ks 446,00 C2-komorový
semafoľ

123,92 C '743,53 C6l9.6l € 6 r9.61 CZelezičný seIrrafoľ
+ závoľa

lks

t2 n7,13 c|0 097'ól € 2 019,52 €Cena za predmet obstaľávania - dodávka
pľenosného rozkladacieho dopľavného ihľiska pre

cyklistov podl'a minimálnei technickej špecifikácie
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3.3 Dodatkon-r č. l sa ruší pôvodná pľíloha č' l zrrrluvy o dodarrí tovaľov a nahľádza sa
novou prĺlohou č. 1, ktorá tvoľí neoddelitel'nú súčasť tohto dodatku.

čl. ry
Záverečné ustanovenia

4.1 Tento dodatok č. l lradobúda platnost' dtionr jeho podpisll opľávlrenými zástupcami
oboch zmluvných stľán. objednávatel' si vylrľadzuje pľávo predloŽit'dodatok č. l na
pľeľokovanie Mestskemu zastupiteľstvu v Šali.

4.2 Tento dodatok č. l nadobúda účinnost' podl'a ustanovenia $ 47a ods. l zákona č.
40l|964 Zb' občiansky zákorrnĺk v znenĺ neskoľšíclr pľedpisov až dňom nasledujúcim
po dnijeho zveľe.jlierria na webovonr sĺclle ob.jedrrávatel'a. Tento dodatok č. l v zmysle $
5a zákona č.2lll2000 Z. z. o slobodnorn pľístupe k inÍbľmáciárrr a o Zmene a doplnení
niektoľých zákonov v znení neskoľších pľedpisov objednávatel' zverejní na svojom
webovom sídle.

4.3 Zmluvné stľany súhlasia so zveľejnenírrr celého dodatku č. l po jeho podpise oboma
zmluvnými stľanami na webovorn sídle objedrrávatel'a.

4.4 Všetky ostatne ustallovellia Ztrrluv1, o c1odanĺ tovarorl č. 577l20z1 zo dria 12.8.2021
ostávajú nezmenené v celonr ľozsalrlt v platrrosti a účirurosti'

4.5 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 ľovnopisoclr, každý z nich má platnost' oľiginálu,
Tri ľovnopisy dodatku č. l pľevezme objedrrávatel'a jeden ľovnopis pľevezme dodávatel'.

4.6 Zmltlvné stľany vylrlasr"riú" Že si text tolrto dodatku č. 1 ľiadne pľečítali, jeho obsahu
a pľávnym účinkonl z neho vyplýva.jťrcinr porclzut-lreli a ich znrluvne pľejavy sú dostatočne
slobodne, jasné, uľčité a zľozunritel'ne' Podpisrrjúce osoby sú opľávnené k podpisu tohto
dodatku č' l a na znak súhlasu ho podpísali.

Pľílohy'
č. 1 Minimálna technická špecifikácia

v .!.|e'Lt7ĺ.:.!l ?t€1, B q /oď4 V Šali clňa . Lr..?..ľľ.*.ĺ'
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Pľíloha č. 1 Dodatku č. 1 k Ztnluve o dodarrí tovaľov

Pľenosné ľozkladacie dopľavné ihrisko pre cyklistov

Minimálrre technicke špecifikácie:

Ide o pľenoslle ľozkladacie l'aliko skladacie nrobilné dopľavné ilrľisko s ľozmeľmi min. l6 x
30 nr - max 17 x32 m (aby Sa Zmestilo na nrultifullkčne ihľisko Sľozmeľmi 18 x 33 m).
vhodné do inteľieľu aj exteľieľu so všetkýrni vodoľovnyrrri aj zvislými dopľavnými značkami.
obsahuje modelované pľvky dopravnej infľaŠtľuktúľy cestrrej pľemávky, ktoré sa v meste
Sal'a nadchádzajú - kľulrová kľiŽovatka, ŽeIeznične pľiecestie, svetelná signalizácia atď.

BliŽší popis pľvkov:
- GUMENA RoHoŽ - rnuHovÝ OBJAZD - pľienreľ cca 5 m, tvoľia ho časti

l.tspoľiadané r'edl'a seba. cca l2 klinov" tak vytvoľili kľr"rh.

GUMENE RoHoŽE
- gumené rohoŽe napodobňujúce asfalt
- protišmykove podloŽky, ktoré sa pouŽĺvajú na vytváľanie dopravných ihľísk._ rozmeľy: šíľka min. 2 m - max. 2,l0 m,

dlŽka nrin. 1,25 m max. l,35 n't

lrľúbka nrin. 6 nrlrr.
- vlrodne na nrale ihľiská a obo.isrnet'Ilýnli cestanri
- pevrré a odolné voči ocleľu a nrôŽu sa pouŽír,at'v uzavľetýcll pľiestoroclr

telocvičnĺ a na otvoľených pľiestľanstváclr - Školské dvoľy, ihľiská s betónovým,
asfaltovýnr, tľávnatým povľchom.

2. MINI DOPRAVNE ZNAČKY
- vyľobené z nrateľiálLr PVC alebo ekvivalentul

P.č Názov výľobku MnoŽstvo a rrrj Jedrrotková
cena s DPH

SPOLU s DPH

I Gunrená ľohoŽ - kľr"rhovÝ
objazd 5 m

I set cca 12
klinov

258.00 € 258'00 €

2 Gumená rohoŽ 75 ks 48,00 € 3600,00 €
a
-) Mini dopravné zrračky 48 ks l0,80 € 518,40 €
4. Kovový podstavec 43 ks l0,80 € 464'40 €
5 3/2-komorový semafor 6ks ]32,00 € 4392,00 C
6 2-konroľový senrafoľ 4ks 535.20 € 2140'80 €
7 Zelezničný selnaÍbľ -]-

závora
lks 743.53 € ]43,53 €

Celkom s DPH l2l17,l3 €

EurÓpsky fond regiorlálneho roz
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- pľiemeľ kotúča oca 28 cm a výšku cca. l60 cm alebo ekvivalentné
- pľiemer stojana je cca37 cm, ľozpätie stojana je cca40 cm alebo ekvivalentné.
- na jeden stlpik.ie moŽrré umiestnit' niekol'ko značiek.
- značky stoja na kovových podstavcoclr

_ KoVoVÝ PODSTAVEC - zlepšujú stabilitu pri nepriaznivých poveteľnostných
podmienkach (vietoľ).

3. BEZDRÔToVÝ SEMAFoR
- je d'alším pľvkom vybavenia dopľavnýclr ihľísk.
- je napájaný akurnulátol'olll V uzavľetom kovovonr pttzclľe.
- zbezpečnostných dôvodov je skľinka s akumulátoľon uzamknutá visiacim

zánrkonr.
- pľacuje v digitálnom kódovacom systéme' ktoľý je odolný voči rušeniu'
- má LED osvetlenie, ktoľé zlepšuje viditeľnost'bez zniženiavýkonu batéľie.
- svetlá semafoľu sa menia automaticky.
- k systému semaforu je priloŽená nabíiačka rra nabíjanie batéľií.

5
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Ilustľačrré zobrazenie ihľiska S poŽadovanými značkami pľe jednotlivé dopľavné situácie_
minimálne poŽiadavky alebo ekvivalent:
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