
DODATOK č. 2

k Rámcovej kúpna znluva ( cl'alej len Znrluva ) uzatvorenej podl'a § 269 ods. 2 a § 409

Obchodného zákonníka, zákon č. 513ll99l Zb. v znerrí ncskorších predpistlv ( d'alej lerr

Dodabk ).

Čtánok I
Zmluvné strany

Názov organízácie: Domov sociálnych služieb SYNNÓMrA
Sídlo: Sv. Gorazda2978l3,010 08 Zilina
lť;o: 00647691
DIČ: 2020689297
Bankové spojenic: Štátna pokladrrica
IRAN: SK71 8180 0000 0070 0048 5214
Konajúca prostredníctvom: lng. Aneta Vavríková - riaditel'ka

(ďalej aj lcn ako,,Kupujúci")

Názov orgarrizácic : INMEDIA, spol. s r.o.

Sídlo organizácie: Nárncstie SNP l l, 960 0l Zvtllen
tČo: 36 019 208
tČ pptt: SK2020066829
Zápis: OR OS B.Bystrica od<l. s.r.o., vložka č,4345la
Barrkovó spojcnie; UniCredit Bank Czeclr l{epublik and Sltlvakia, a,s.

Čislo úenu&,ód banky: 6619429()00/l l l1
Konajúca prostredníctvom: Ing, Miloš Kriho, ktrttateť

Mgr, Luoia Krihová, korratel'ka

(ďalej aj len ako ,,Prcdávajúci")

úvo<lné ustanovenia

Dodatok sa uzatvára v zmysle podrniencrk uvedených v § 18 zákona ě.343/2015 Z. z. o
vcrcjnom obstarávaní a o zmenc a doplrrení nicktorych zákon<rv v znetrí neskorších predpisov

a čl. 8 ods. 4 predmetnej Rárncovcj kupnej znrluvy.



čt. tl

I)redmet dodatku

1. Podkladom pre uzavretie ztnluvy bol výsledok verejného obstarávania podl'a zákona

34312015 Z. z. o vcrcjnotn obstarávaní a o zmenc a dtrplncni nicktorýclr zákonov v zncní

neskoršíoh predpisclv na prcdtnet zákazky,, (-lerstvé slepačie vajcia".
2. Na základe narastajúciclr cicn potravín, crrcrgií, pohonných hrnót a sluŽieb na trhu sa

zmluvné strany dohodli ttzatvorit'tcnto Dodatok č. 2 k prcdmctncj zmluve.

čl nl
zmluvná cena

1. Celková lnipna cena za celý pre<lmet plncrria znrluvy sa mcní z hodnoty 653,13 € bcz DPII
na hodnotu 676,32 € bez DPI{.
Kúprra cena je stantrvená 1rtrcll'a zákona NR SR l8/1996 Z.z. o cenách vzncní ncskoršíclr

prcdpisov a vy,hlášky MF SR č, 8711996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákorr NR SR č, I8ll99(l Z.z,

o cenách v znení ncskotšíclr predpisov.

Neoddelitel'nou súčast'ou dodatku je príloha č.1 k Dodatku č.2. Ostatné ustanovenia zmluvy

vrátane jej pfiloh, ktoré nie sú dtltknutó týmto cloclatkom ostávajú v platnosti bez zmcny.

čl. Iv
závcrcčnó ustanovenia

'l'ento dodatok bol vylrotoverrý podl'a slobodncj, vážtrcj, určitcj a zroz,umitel'ncj vólc
všetkých zmluvnýclr strán, arri jedna z nioh ho neuzavrela v ticsni, v omyle ani za nápadnc

nevýhodnýclr potlnr i crrok.
Zmluvné strany si dodatok riadnc prečítali, porozutneli jeho obsahu a tra znak súlrlasu ho

vlastrroručne podpísali.

l.

2.

3.

4.

'l'ento dodatok je vyhotovený v 2 vyhotovcniach, pričorn
s jednotlirr,.ým vyhotovením Dodatku.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma
zverejnenia.

každé z niclr bude spojené

stranami a ťrčinnosť clňom

V Žiline, óňa: 2{.d 2oLz Vo Zvolcnc, clňa

Pretlávajúci:

Ing. Miloš Kriho
konatel'

25. 05, 1022

{.
r lNil\r

tót

Irrg. Arreta Vavríkovti
riaditel'ka

Domov t

$
§,,. Gorazdaa,, VVsu
5y nnrazrl1 P§i
lcL, -.,, v,,, Ji

- j" , Ji _- - - ,_---_- 5 ii 15
t(upuJucl:



Príloha č.1 k Dodatku č.2 k RKZ -Čerstvé slepačie vajcia

Položka mj Zostávajúce množsWo do konca

súťaže

Jednotková cena

bez DPH

Jednotková cena s

DPH

7, Čerstvé vajcia M ks t26 0,149 o,].78

z. Čerstvé vajcia L ks 313 o,L62 o,794

\ INMEDIA, spol. s r,o.
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