Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode „Dodávka ovocia a zeleniny“
uzatváraná podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a § 83 zákona č. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „Dohoda“)
1.1 Kupujúci :
Názov:
Zariadenie pre seniorov
Sídlo:
Ul. Fraňa Kráľa 2688/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO:
42 372 984
DIČ:
2024154671
Zastúpená:
Mgr. Zuzana Kubrická, riaditeľka
Bankové spojenie:
Prima Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:
IBAN SK83 5600 0000 0058 8588 4001
Tel.:
032/ 285 38 11
e-mail:
informator@zpsnm.sk
kontaktná osoba:
Ing. Danica Brezováková
e-mailový kontakt, telefónne číslo na kontaktnú osobu: brezovakova@zpsnm.sk,
+421908 886 949
miesto dodania:
Ul. Fraňa Kráľa 2688/4, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
(ďalej v tejto Dohode označovaný len ako „Kupujúci“)
1.2 Predávajúci:
Názov:
Ing. Lazhar Hassouna - Halimex
Sídlo:
Trenčín
Štatutárny zástupca:
Ing. Lazhar Hassouna
IČO:
30352096
DIČ:
3020001908
IČ DPH:
SK3020001908
Bankové spojenie:
Tatra banka Trenčín
Číslo účtu:
2620270609/1100
SWIFT/BIC:
TATRSKBX
Tel:
032/6580408
Fax:
0903717266
e-mail:
halimex@slovanet.sk
Kontaktná osoba pre účely tejto zmluvy: Ing. Beáta Hassounová
e-mail:
halimex@slovanet.sk
Tel.:
0903717266
(ďalej v tejto Dohode označovaný len ako „Predávajúci“)
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 31.12.2021 Rámcovú dohodu „Dodávka ovocia
a zeleniny“ predmetom ktorej je dodávka tovaru Predávajúcim – „Dodávka ovocia
a zeleniny“ podľa prílohy č. 1 tejto dohody.
2. Dôvodom potreby zvýšiť ceny jednotlivých tovarov je nepredvídateľný neustály rast
cien na trhu súvisiaci so súčasnou situáciou na Slovensku – nárast cien tovarov,
dopravy, surovín a energií.

Článok II.
Predmet dohody
Článok IV. Doba platnosti rámcovej dohody sa mení finančný limit predpokladanej
hodnoty Dohody 27 493,50 EUR bez DPH. Ide o 9,99 % navýšenie finančného limitu
predpokladanej hodnoty Rámcovej dohody „Dodávka ovocia a zeleniny“
a
Článok V. Cena tovarov sa mení 5.2 Maximálna cena za tovar je uvedená v prílohe č.
1 tohto Dodatku č. 1 k Rámcovej dohody „Dodávka ovocia a zeleniny“.
Ostatné ustanovenia rámcovej dohody zostávajú nezmenené.

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť rámcovej dohody.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými
stranami a účinnosť od 01.05.2022.
3. Tento Dodatok využíva ustanovenia Zákon č. 343/2015 Z. z. Zákon o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 18 Zmena zmluvy, rámcovej
dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania ods. 1 písmeno c) a ods. 5.
4. Prílohou tohto dodatku je Cenová ponuka predávajúceho ako príloha č. 1
5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná
strana odbrží po dve vyhotovenia.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu
porozumeli, s jeho obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto
súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Novom Meste nad Váhom, dňa____________

V Trenčíne, dňa______________

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

_______________________________

_______________________________

Mgr. Zuzana Kubrická, riaditeľka

N.č.: 059/2022

Ing. Lazhar Hassouna

