
Dodatok č.l ku kúpnej zmluve

podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa zákona Č. 343/15 Z. z. o verejnom

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov

(ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"), medzi týmito zmluvnými stranami :

Kupujúci: Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra

Zastúpená: PaedDr. Renáta Balážová

Sídlo Tylová 21, 831 04 Bratislava

IČO: 30843251

DIČ: 2020872601

Telefón, fax: 02/44458729

E-mail matusova@dssintegra.sk.dssintegra@dssintegra.sk

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK36 8180 0000 0070 0047 1488

(ďalej len ako" kupujúci U)

Predávajúci:

Obchodné meno: DEMI FOOD spol. s r.o

zapísaná: v OR Okresný súd Trenčín, oddiel spol. s r.o., vložka Č. 13283/R

IČO: 36324124

DIČ : SK2020183396

Sídlo: Piešťanská 2503/43, 91501 Nové Mesto nad Váhom

bankové spojenie: UniCredit bank

číslo účtu: 6625457008/1111

zastúpená: Mgr. Žaneta Žišková, MBA

telefón: 0903717300

e-mail: ziskova@demifood.sk

(ďalej len ako" predávajúci U)

•



Článok II.
Predmet dodatku

1. Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 05.02.2016 Kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je
dohoda o podmienkach opakovaných dodávok "Mlieka a mliečnych výrobkov".
2. Predmetom tohto dodatku Č. 1 je navýšenie ceny masla z dôvodu aktuálneho nárastu cien
mliečnych výrobkov na trhu. Verejný obstarávateľ upravuje cenu v zmysle § 18 ods. 3 písm. b)
zákona Č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene prílohe č.l / rozpočtu cien/ nasledovne:
Maslo čerstvé 82%, cena sa upravuje na 8,00 €/kg bez DPH

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v ostatných častiach k zmene zmluvy nedochádza.

Článok IX.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok bol vyhotovený podľa slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľne] vôle všetkých
zmluvných strán, ani jedna z nich ho neuzavrela v tiesni, v omyle ani za nápadne nevýhodných
podmienok.
2. Zmluvné strany si dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho
vlastnoručne podpísali.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 vyhotoveniach, pričom každé z nich bude spojené s
jednotlivým vyhotovením Zmluvy.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán.

Bratislave, dňa: '1 3 -10- 2017 V Novom Meste n/V, dňa: 10.(0 U11-

Domov .ocl6lnych .Iul ab
pre deti a do,p.I~c;h

TYIOYa 21, 831 04 BRATISLAVA

•


