DODATOK

i.2K

Zmluve o dielo
uzatvorenej podfa Zakona (,. 5131I99I Zb. Obchodnfho zftkonnfka
v zneni neskor5fch predpisov a doplnkov
Zmluvn6 stranv

Dodr{vatel': AleSSimandl
Rodovsk6 885, 190 14 Praha 9, iesk6 republika

teo: ezggzzzt
Ie opu: cz6rogr7t74o
V zastripeni: Ing. AleS Simandl
Bankov6

spojenie:

FIO Banka, a.s.

IBAN: CZII2010 0000 0027 0167 1439
Registriicia: Zivnostensky list dj.: l09l95lFNO/BI, Praha l0
Osveddenie o

re

gistraci : 241 | 6l

I

00 I 01090 | I

6483

(d'alej,,dod6vatel"')
a

Odberatel': PANARA,a.s.
KrSkansk6 21
949 05 Nitra

tio:

3os+:+t t
tC npH: SK2021588294
Zapisandv OR OS Nitra, oddiel Sa, vloZka d. 10576A{
v zastripeni: Ing. Miroslav Galambos, predseda predstavenstva
(d alej ,,odberatel"')
alebo

(,,zmluvn6 strany")

Zmluvnd strany sa dohodli na tomto zneni Dodatku t,. 2 kZmluve o dielo uzavretej dia
17.2.2022 av zneni dodatku (,. r zo dia25,4.2022 (talej aj ako len,,Dodatok,,).

ildnok I.
PREDMET DODATKU
1.1 Dodatok meni dl. II. ods. 2. Zmluvy v nasledovnom

2.

zneni:

.

Specifikdcia parametrov predmetu zmluvy ,,Syst6m granul6cie pod vodou vhodny pre
polym6ry nab6ze PLA/PHB zmesi s vykonom 450-500 kg/hod.,,:
'zdkladni linka podvodn6ho granuladn6ho syst6mu 750-800 cm s vykonom 450-500
kg/hod. obsahujrica
podvodn;f granuliitor 750-800 cm * prietokovy potrubn;f syst6m
.
riadiaci systdm zrikladnej linky
syst6m riadenia teploty vody a su5idka granul6tu
'automatizovand nastavenie podvodndho granul6tora, hydraulickd regul6cia ilaku

o
o
o

depele

- indik6tor opotrebenia tlaku depele
- zubov6 derpadlo

- adaptér zubového čerpadla pre odvzdušňovací ventil
- odvzdušňovací ventil s úpravou pre vysokú pevnost' a odolnost' proti prasknutiu
- aglomeračný lapač 350-400 cm, fotobunka
- prietokometer
- dopravník vstupného materiálu
- dopravník výstupného materiálu (granulátu)
- násypka pre granulát
- záruka na zariadenie 24 mesiacov
- balenie
- inštalácia
Typ: Master Line 1000
Výrobca: Nordson BKG
1.2 Dodatok mení čl. IV. ods. 8. Zmluvy v nasledovnom znení:
8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' na plnenie predmetu zmluvy neposkytne
preddavok.
1.3 Predmetom dodatku je úprava prílohy k Zmluve o dielo s názvom Príloha: Zoznam
subdodávatel'ov, ktorý je súčasťou dodatku.
Článok II.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
2.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo nie sú týmto Dodatkom dotknuté.
2.2 Dodatok sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá odberatel' a 1 dodávatel'.
2.3 Dodatok a Zmluva nadobúdajú platnost' jej podpisom oboma zmluvnými stranami a
účinnost' v deň nasledujúci po dni akceptovania výsledkov verejného obstarávania zo
strany poskytovatel'a pomoci bez negatívnych zistení (administratívna kontrola postupov
verejného obstarávania) v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku. Odberatel' bezodkladne oznámí výsledky administratívnej kontroly postupov
verejného obstarávania Dodávatel'ovi. Nevyhnutným predpokladom výkonu kontroly
postupov verejného obstarávania zo strany poskytovatel'a prostriedkov, z ktorých je
financovaná zákazka je platná a účinná zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, ktorá oprávňuje Odberatel'a na realizáciu projektu.

V Nitre, 6.6.2022

Odberatel'

Ing. Aleš Simandl
Aleš Simandl
Dodávatel'

, a.s.

2

Prfloha: Zoznarn subdo davatel'ov

V Nitre,6.6.2022

V Nitre,6.6.2022
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Ing.AleS Simandl
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