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Dodatok č. 1
k Rámcovej kúpnej zmluve č. 7951 (d'alej len,,Dodatok č. 1")
uzatvorený medzi nasledujúcimi zm luvnými stranami :

Predávajúci:
Sídlo:

Bidfood Slovakia s.r.o.

lčo:

341-52199

Piešťanská 2321-/71,,915

01 Nové Mesto

nad Váhom

SK2020168359
tč opH:
Bankové spojenie: ČSOg
SK48 7500 0080 1006 1t022233
!BAN:
lng. Petr Sekula
Štatutárny orgán:
o32l77 4289]., 88]", 885
Telefón:
vo@bidfood.sk
e-mail:
(d'alej len,,Predávajúci")
a

Kupujúci:'"

Domov sociálnych sIužieb SYNNÓMlA

Síd!o:

Zastúpený:

Sv. Gorazda 2978/3, o1O 08 Žilina
lng. Aneta Vavríková - riaditel'ka

lčo:

00647691,

2o2o689297

Dtč:

Tel./e-mail:
Bankové spojenie:
a
lBAN:
(d'alej len .,Kupujúci")

0908 216 389, jana.slivkova@vuczilina.sk
Štátna pokladnica
SK40 8180 0000 0070 oo48 521,4

(,,predávajúci" a ,,kupujúci" spolu d'alej ako ,,zmluvné strany" alebo jednotlivo aj ako ,,zmluvná
stra na ")
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Predmet dodatku

,,

Zmluvné strany sa dohodíi^na uzatvorení Oodaiku č.'1'Řámcovej kúpnej zmluve č, 9800 (ci'alej len

,,Dodatok č. 1") uzavretej dňa 23J.2021, na predmet zákazky,,Mrazená hydina" pre Dotnov
sociálnych služieb SYNNÓMlA v tomto znení:

je

nepriaznivý vývoj cien na komoditných trhoch a zdraŽovanie vstupov do
pol'nohospodárskej a potra]linárskej výroby, a to priamych (suroviny na chov), ako aj nepriamych
(dopravné, obalové, energetické, personálne), čo vel'mi nepriaznivo vplýva na naše moŽnosti
Dóvodom

|Rol'ahlivo a plynule zabezpečovať dodávky objednaného tovaru.
Cetra za plnenie predmetu zmluvy sa mení nasledovne:
Definícia položky

Kuracie stehná nevykostené kalibrované
mrazené 22Og, 2,5 - 10 kg balenie
Kuracie prsia mrazené bez kosti a kože, balenie
700-13009, max. obsah pridanejvody 0%, bez
vodv s prídavnými látkami, prísadami a soli
Kuracia pečeň mrazená 5009

póvodná cena bez

Navrhovaná cena
bez DPH v € za MJ

2,o39

2,931"

3,98

6,467

]",68]-

2,tB7

DPHv€zaMJ

Morčacie prsia bez kosti a kože, mrazené
balenie 1000e

5,802

Kačacie stehná, max. obsah pridanej vody O%,
bez vody s prídavnými látkami, prísadami a soli
Morčacia pečeň 500g mrazená

8

4,5

7,537

1,659

2,1,40

ll.
záverečné ustanovenia
Ostatné ustanovenia rámcovej dohody sa nemenia a ostávajú v platnosti.
Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu a účinnosť:od4,4.2022.

Tento Dodatok č. 1_ je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každá z-o zmluvných
strán obdržíjedenoriginál Dodatku č. 1.
Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1 je zrozumitel'ným a určitým prejavom ich
slobodnej a vážnej vóle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by
mohlispósobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.
V Novom Meste nad Váhom,

V Žiline,

a

dňa:29.03.2022
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za BlDFOOD Slovakia s.r.o.
lng. Petr 5ekula, konatel'
v. z. lng. Daniel Dlugoš, splnomocnenec
na zákl. splnomocnenia zo dňa 01,.06.202I

dňa: 30.3.2022
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Domov sociálnych siužieb SYNNÓMlA
lng. Aneta Vavríková

riaditel'ka

