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Objednávater:

Doltok Č. 1 k Zmluve o dlelo
Automatická osadzovacia $MT linka (SMD)

ZMLUVA O DlELO

uzatvorená V zmysle 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb Obchodněho zákona
medzí týmito stranami:

Obchodné meno:
Sídlo:

Zastúpený:

IČO:
DIČ:
IČDPH:
Bankové spojenie:
číslo účtu IBAN:
SWIFT:
Poverenýjednaťvofínančných otázkach a pri riešenísporov:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Poverený jednat! v obchodno-technických otázkach:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Zapísaný:

( dalej aj „objednávatet“ alebo „zmluvná strana“)

Zhotoviteť:

Obchodně meno:
Sídlo:
Zastúpený:
1ČO:
IČDPH/DlČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
BAN:

SWIFT:
Poverenýjednať v obchodno-technických otázkach:
Tel.:
Fax: -

E-mail:
Zapísaný: U KS v Brně, oddíl C, vložka 9119

CRT ELECTRONIC s.r.o.
Č. 1080
029 57 Oravská Lesná - SK
Miloslav Czurilla — konatet
lng.Martín šipoš — prokurista
Dipl. lng.Blažena Czurillová - prokurista
31634303
2020427288
SK2020427288
Slovenská sporitetňa, a.s.
SK46 0900 0000 0000 5417 5033
GIBASKBX
Ing. Martín Šipoš — riaditer
+421 43 55066 36, +421 911 208 911
+421 43 5066 99
martin.sipos®crt.sk
František Vráber— projektový manažér
+421 43 55066 63, +421 911 207 911
+421 43 5506699
frantisekvrabelcrt.sk
V Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka
Č. 2800/L

AMTECH, spol. s r.o.
Bohuslava Martinů 941/41b, 602 00 Brno
Radek Nekarda -jednatel
47905085
47905085
UníCredit Bank Czech Republíc and Slovakia, a.s.
2104173837/2700
CZ76 2700 0000 0021 0417 3837
BACXcZPP
Nikola Hrbek — sales manager
+420 541 225 215

níkola.hrbek@amtech.cz

f ďalej aj „zhotovitet« alebo „zmluvná strana“)

Preambula

Zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok Č. 1 k zmluve na základe výsledku zadávania zákazky s názvom zkazky Časť4.

t$pmalká osadzovgclasMTjipka(SMD)1“. v súlade ustanoveniamiiednotnej príručky k VO a v Metodickom pokyne CKO
Č. 12 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní.
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Zhotovítet berle na vedomie, že reaIizcia predmetu zmluvy podta či tejto zmluvy bude financovaná na základe uzatvorenej

Zmluvy O poskytnutí nenávratného finanČného príspevku reg.č 78/2020-2060-2230-V653 tďaIeJ aj „zmluva O poskytnutí

NFP“) v rámci OperaČného programu Integrovaná nfraštruktúra, ktorá stanovuje zmluvné podmienky, prava a povinnosti

objednávateta ako príjímateľa nenávratného finančného príspevku fďalej aj „NFP“) a riadiaceho orgánu (Ministerstvo

dopravy a výstavby Slovenskej republiky) ako poskytovateta pri poskytnutí NFP zo strany poskytovatera prijímaterovL

I. Predmet Dodatku Č 1 k zmtuve

1. Doplneníe zastúpení pre spoloČnosť CRT ELECFRQN1C s.ro.
2. Zmena Preambuly — väzba na Jednotnú príručku k VO a v Metodickom pokyne CKO Č. 12 k zadvaniu zákaziek

nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní
1. Doplnená príloha Č. 1 k Zmluve_Opis predmetu zákazky s technickými parametrami zariadenia, technický list

zariadenia a kompIetn konfigurácia zariadenia o preklady originálnych dokumentov v AJ do Si alebo Či
2. Doplnené príloha Č. 3 k Zmluve_Zoznam subdodávateľov

Ii Ostatně ustanovenia

1. Ostatně ustanovenia Zmluvy o dielo na Automatická osadzovacia SMT linka (SMD) z 29.9.2021 zostévajú nezmenené

a platné.

2. Tento Dodatok Č. I nadobúda platnosť dňomjej podpisu oprávnenými zástupcami obídvoch Strán. Dodatok Č. 1 k zmluve

nadobudne účinnosť iba v prípade kladného výsledku administratívnej kontroly verejného obstarvania, tzn. iba v

prípade doručenia Správy z administratívnej kontroly verejného obstarévania, v ktorej Poskytovater NFP deklaruje, že

neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO alebo v rámci ktorej Objednávatet

súhlasil S výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy z kontroly a splnil podmienky na uplatnenie ex ante

finančnej opravy podta MP CKO Č. 5.. Po dodržaní tohto postupu Dodatok Č. 1 k zmluve nadobudne účinnosť dňom

nasledujúcim po dni doručenia právoplatnej správy z kontroly VO Objednávateťovi. V prípade záporného výsledku

administratívnej kontroly tejto Zmluvy Poskytovateťom NFP sa zmluvné strany dohodli, že táto zmluva sa od počiatku

zrušuje. Zhotovitetvyhlasuje, že si neuplatní u Objednávateta žiadny nárok na prípadnú vzniknutú Škodu.

3. Zmenu alebo doplnenie móžu zmluvně strany vykonal! výluČne písomným dodatkom k zmluve, podpísaným obidvoma

zmluvnými stranami.

4. Dodatok k Zmluveje vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom každá zo zmluvných strán obdržíjedna vyhotovenie.

V Oravske] Lesnej, 511.2021 V Brně 5.11.2021

Za objednávateťa; Za zhotoviteľa:

i,,7
ť1GlK

Ing Mrtin ip9š — prokurista Radek Nekarda — konatet

Prílohy:

Zoznam subdodávateťov
— Opis predmetu zákazky S technickými parametrami zariadenia, technický tist zariadenia a kompletná konfigurácia

zariadenia o preklady originálnych dokumentov v M do Si alebo Či
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Príloha: Zoznam subdodávateFov

Čestné vyhfásenie Zhotoviteľa

Zhotovitet AMTECH, spol. s r.o, Bohuslava Martinů 941/41b, 602 OO Brno, iČo 47905085,
čestne vyhlasuje, že celý predmet zmluvy podta bodu I zmluvy o dielo bude realizovať vlastnými
zdrojmi bez využitia subdodávateľov.

V Brně, 5.11.2021

řZlc27_ř_ĺ
Radek Nekarda -
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