
Dodatok c.4 k Zmluve o dielo
/stavebné úpravy hlavnej budovy RUVZ Prešov/

Zmluvné strany:

l.Objednávatel:

ICO:

Sídlo organizácie:
Kontaktná osoba:
Telefón:

2.Zhotovitel:

Sídlo organizácie:
ICO:
DIC:
IC DPH:

Bankové spojenie:
Císlo úctu:
Kontaktná osoba:
Telefón:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove

610992

ul.Hollého 5, 080 01 Prešov
MUDr.Pavla Neupauerová,riaditelka úradu
051/7724425

MOVYROB- Ing. Miroslav Mularcík
Železniciarska 4, 080 01 Prešov
10739254
1020737850
SK 1020737850

VÚB a.s.,pob.Prešov
60944-572/0200

Ing. Miroslav Mularcík
051/77 23 527

V zmysle zmluvy o dielo zo dna 08.10.2004 na stavebné úpravy budovy RÚVZ
Prešov clánok III., body 3.3, bod 3.4 a bod 3.6 sa upravuje clánok III Termín zhotovenia
prác v bode 3.1 realizácia prác sa predlžuje do 15.06.2005.

Dôvody pre uzavretie dodatku c.4 sú uvedené v prílohe c.1, ktorá je
neoddelitelnou súcastou tohto dodatku.

Ostatné náležitosti zmluvy sa nemenia.

Za objednávatela:

MUDr. Pavla Neupauerová')
_ G-iJ-~

REGIONALNY ÚRALi

VEREJNÉHO ZDAAVOTNiCT'.

SO SíDLOM V PREŠOVE
Hollého 5

080 01 PREŠOV

Ing. MirlJslav Mularcík



Príloha c.l k dodatku c.4 k zmluve o dielo
z 08.10.2004 na stavebné úpravy budovy RÚVZ Prešov

Dôvodom predíženia termínu realizácie boli v zmysle clánku III. bodov 3.3, 3.4 a 3.6
následovné faktory:

zvýšený rozsah prác o rekonštrukciu elektroinštalácie prízemia a suterén u vid
zápis c.23 bodl c.24 bod 4, c.25 bod 4
chýbalo odsúhlasenie rozvodov technických a špeciálnych plynov na TI-SR
naviac projekt sa musel prepracovat na základe požiadavok TI-SR, co zmenilo
celé riešenie ako aj nové ocenenie a posun realizácie vid zápis c.24 bod5, c.26 bod
1, c.27 bod 1
po namontovaní VZT v zmysle PD sa zistilo, že táto je neúcinná, a preto bol
vyžiadaný nový návrh na riešenie vrátane prepoctov a nové nacenenie vid zápis
c.20 bod2, c.24 bodl, c.25 bod 1, c.26 bod2, c.27 bod 1. Nové riešenie je stále
v štádiu spracovania od subdodávatelov.
chýbali vyjadrenia pre realizáciu plynovej prípojky vid zápis a vyjadrenie
zainteresovaných strán
nezrovnalosti boli v PD pre plynové kotolne a skutocným stavom objektov kde
mali byt umiestnené vid zápis c.20 bod5, c.21 bodl, c.22 bod 1, c.23 bod 3, c.24
bod 2, c. 25 bod 5, c. 26 bod3, c.27 bod 2
bolo navrhnuté vyriešit aj vodovodnú prípojku a ležaté rozvody v suteréne vid
zápis c.27 bod 3

S ohladom na tieto skutocnosti nemohli byt ukoncené práce v stanovenom termíne,
a preto do doriešenia týchto faktorov sa presúva termín ukoncenia.

V Prešove dna: l/: cI. ZL/elj


