DODATOK č. 1
ku kúpnej zmluve č. 02/2020
(ďalej len „zmluva“)
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a § 409 Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami
Zmluvné strany
KUPUJÚCI:

Obchodné meno:
Školský internát, Medická 2, Košice
Sídlo:
Medická 2, 040 11 Košice
IČO:
00 164 101
Zastúpený:
Mgr. František Stacho – poverený vedením ŠI
Kontaktná osoba:
Bc. Zuzana Klembarová
E-mail kontaktnej osoby:
zuzana.klembarova@simedke.sk
Kontakt:
055/786 09 50
(ďalej aj len ako „Kupujúci“)
a
PREDÁVAJÚCI:

Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Kontakt:

Ing. Tomáš Dzurňák – D&D
Južná trieda 78, 040 01 Košice
Ing. Tomáš Dzurňák - majiteľ
14 382 857
1020647342
SK1020647342
Slovenská sporiteľňa
SK80 0900 0000 0004 4438 4917
055/729 29 31-32

(ďalej aj len ako „Predávajúci“)
Článok I.
Preambula
Dodatok sa uzatvára v zmysle podmienok uvedených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Článok II.
Predmet dodatku
1.
Podkladom pre uzavretie zmluvy bol výsledok verejného obstarávania podľa zákona
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
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neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na predmet zákazky „Toaletný papier, vreckovky,
uteráky na ruky a servítky“.
2.
Na základe narastajúcich cien potravín na trhu sa zmluvné strany dohodli uzatvoriť tento
Dodatok č. 1 a zmeniť ustanovenia Zmluvy v rozsahu:
Článok č. III.
Kúpna cena
1.
Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z.
o cenách v znení neskorších predpisov.
Kúpna cena tovaru bez DPH
3 630,65 €
DPH
726,13 €
Kúpna cena tovaru s DPH
4 356,78 €
Kúpna cena je stanovená vrátane DPH, obalu, dopravy do miesta plnenia, cla, dovoznej
prirážky a ďalších nákladov spojených s dodávkou tovaru na miesto určenia.
2.

Článok č. IV.
Záverečné ustanovenia
1.
Tento Dodatok bol vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých jedno
je určené pre predávajúceho a tri pre kupujúceho.
2.
Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok uzatvárajú slobodne a vážne, Dodatok si
prečítali a svojimi podpismi vyhlasujú súhlas s jeho obsahom.
3.
Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť deň po zverejnení na internetovej stránke Kupujúceho.
V Košiciach, dňa 22.04.2022

V Košiciach, dňa 22.04.2022

Kupujúci:

Predávajúci:

___________________________
Mgr. František Stacho
Poverený vedením ŠI

___________________________
Ing. Tomáš Dzurňák
Majiteľ
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