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DODATOK č. 1
K Rámcovej kúpnej zmluve zo dňa27 .7.202I uzatvorenej podťa § 409 a nasl. V spojení s

ust. §269 Zákona ě.5I3lI991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Zm|uvné strany

Názov organizácie: Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA
Sídlo: Sv. Gorazda2978l3

010 08 Zilina
Konajúca prostredníctvom: Ing. Aneta Vavdková - riaditeťka
ICO: 0064769I
DIČ: 2020689291
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK71 8180 0000 OO7O 0048 5214

(ďalej aj len ako ,,Kupujúci")

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

Sídlo organizácie: Námestie SNP 11, 960 0I Zvolen
Štatutámy orgán: Ing. Miloš Kriho, konateť spoločnosti
Zapísanáv : OR Okresného súdu Banská Bystrica

Oddiel: Sro, vložka č.4345/3
tČo: 36 019 208
DIČ: 2020066829
IČ ppH: SK2O20066829
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s.

IBAN: SK221111 0000 0066 1942 9000

(ďalej aj len ako ,,Predávajúci")



úvodné ustanovenia

Dodatok sa uzatvára v zmysle podmienok uvedených v § 18 zákona ě. 34312015 Z. z, o
verejnom obstarávani a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov

a č1.8 ods.4 predmetnej Rámcovej kúpnej zmluvy.

čl. t
predmet dodatku

1. Podkladom pre uzavretie zmluvy bol výsledok verejného obstarávania podťa zíkona
34312015 Z. z, o verejnom obstarávani a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni
neskorších predpisov (ďalej ,,ZYO* ) na predmetzákazky,, Mlieko a maslo ".
2. Na základe narastajúcich cien potravín, energií a služieb na trhu sa zmluvné strany dohodli

uzatvoiť tento Dodatok ě. 1 k predmetnej zmluve.

čt. s
Kúpna cena

1. Kúpna cena je stanovená podťa zákona NR SR 1811996 Z,z. o cenách v znení neskorších

predpisov a vyhlášky MF SR č.87lí996 Z.z.,ktorou sa vykonávazákonNR SR ě. 18l1996 Z.z.

o cenách v zneni neskorších predpisov.

Neoddeliteťnou súčasťou dodatku je pdloha č.1 k Dodatku č.1 k RKZ,
3. Celková kúpna cenaza celý predmet plnenia zmluvy sa meni na 3.82I,45 €bez DPH.

Ostatné ustanovenia dohody vrátane jej príloh, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú
v platnosti bez zmeny.

čt. s
záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok bol vyhotovený vdvoch vyhotoveniach, zktorých jedno je určené pre

predávajúceho a jedno pre kupujúceho.

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch

zmluvných strán a účinnosť deň po zverejneni v centrálnom registry zmluv.

y Žilíne, dňa Vo Zvolene , dňa I8.0L 2022

Kupujúci:

Dor-- -žieb

Predávajúci:
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lNMEDIA, spol. s r.o.
Príloha č.1 k Dodatku č.1 k RKZ
Dss sYNNÓMtA Žilina
Mlieko a maslo

P.č. Položka mj

Zostávajúce
množstvo do
konca súťaže

Jednotková
cena bez

DPH

Jednotková
cena s DPH

časťr Mliekoamasto

L Mlieko polotučné Ll L,5% I I626 0,500 0,550

3.
Maslo čerstvé 82%tuku, 2509 slovenský
póvod ks 417 I,70o 1,,870

4. Smotana na varenie 500ml ks 101 0,935 L,I22

5, Smotana na varenie Il, L2% I t7 1,,925 2,3Io

6.
Smotana na šl'ahanie, ]-l, živočíšneho
póvodu, obsah tuku min, 30 % - 35%, UHT

I 9 3,135 3,762

10. Nátierkové maslo 2ooebez príchute ks 105 o,682 0,818

L1,. Nátierkové maslo1509 - 2OOg ochutené ks 26 0,528 0,634
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