DO DATO K č. 2
k
ZMLUVE O DIELO
uzavretá podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka.

1.1 Objednávateľ:
Mesto Fiľakovo
Zastúpené:

primátorom mesta Mgr. Attilom Agócsom, PhD.

Osoba oprávnená
rokovať a zastupovať
objednávateľa vo veciach
organizačných a obsahových :
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Klaudia Kovácsová

Radničná 25
986 0 1Fiľakovo
00316075
2021115052
OTP Banka Slovensko ,a. s.
8174961/5200

1.2 Zhotovíte!’:
Alfa print, s. r. o.
Zastúpený:

konateľom

Sídlo:

Robotnícka 1
036 01 Martin
Tatrabanka a. s., Martin
2626371507/1100
36403229
SK 2020122698

Bankové spojenie:
č. účtu:
IČO:
IČ DPH

Vladimírom Čižmárikom

I.

Zmluvné strany týmto dodatkom č. 2 sa dohodli na zmene a doplnení pôvodnej Zmluvy o dielo
zo dňa 31.03.2017 nasledovne :

Článok IV, bod 4.1 znie nasledovne : Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo (s DPH) činí:
630,48 (slovom: šesťstotridsať eur štyridsaťosem eurocentov ) mesačne za 3.700 výtlačkov, pričom
táto cena platí pre všetky vydané a vytlačené mesačníky počas doby trvania tejto zmluvy. Pri zmene
špecifikácie na rozsah strán 20 pri náklade 3.700 výtlačkov cena činí (s DPH) : 763,68 Eur (slovom:
sedemstošesťdesiattri eur šesťdesiatosem eurocentov ).

Ciánok VI, bod 6.3 veta prvá znie nasledovne : Zmluvné strany berú na vedomie, že publikácia bude
vyhotovená na 65 gramovom natieranom matnom papieri formátu 235x315 mm, rozsah strán 16,
farebnosť 4+4, väzba VI-dve kramličky, v počte 3.700 výtlačkov mesačne, pričom v prípade
zhotovenia dvojčíslia v mesiaci august 2018 sa počet strán zvyšuje na 20 ( spoločné číslo za mesiace
júl a august).

n.
Všetky ostatné ujednania zakotvené v pôvodnej zmluve o dielo ostávajú nezmenené v platnosti.
III.
Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo uzavretej medzi objednávateľom
a dodávateľom a účinným sa stáva nasledujúcim dňom po jeho zverejnení objednávateľom podľa
zákona o slobodnom prístupe k informáciám.

Vo Fiľakove, dňa 05.03.2018

Objednávateľ:

Mgr. Attila Agócs, PhD.
primátor mesta

Zhotoviteľ:

Vladimír Čižmárik
konateľ

