Dodatok č. 1
ku Kúpnej zmluve č. Z201610354_Z zo dňa 04.05.216
uzavretej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
(ďalej len „Dodatok“)

ev. č. MAGTS 1600193

medzi zmluvnými stranami:
1.

Objednávateľ:

Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor
ČSOB a.s.
SK7275000000000025827813 CEKOSKBX
00603481
2020372596

( ďalej len „Objednávateľ“ )
a
2.

Dodávateľ

Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
Číslo účtu (IBAN):
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:

mmcité2 s.r.o.
Brnianska 2, 911 01 Trenčín,
Ing. Aleš Bakoš, konateľ
SK75000000000311460063
36320854
2020372596
SK2020178820
v obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka
č. 12930/R

(ďalej len „Dodávateľ“)
(„Objednávateľ“ a „Dodávateľ“ ďalej aj ako „zmluvné strany“)
Preambula
Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich
spoločné ciele a záujmy, realizujúc ich obojstranne dohodnuté podmienky, že uzavierajú tento
Dodatok ku Kúpnej zmluve č. Z201610354_Z zo dňa 04.05.2016 (ďalej len „Zmluva“), uzavretej
podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, predmetom ktorej je záväzok dodať
Objednávateľovi jednosedadlové lavičky podľa pokynov Objednávateľa a záväzok Objednávateľa
zaplatiť za uvedený tovar kúpnu cenu. Podľa ustanovenia § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné
strany dohodli, že Zmluva sa mení a dopĺňa tak, ako je uvedené v ďalších ustanoveniach tohto
Dodatku.

Článok 1
Predmet Dodatku
1. V článku 2 Zmluvy sa v bode 2.3 slovné spojenie „66“ ruší a nahrádza sa slovným spojením
„88“.
2. V článku 3 Zmluvy sa v bode 3.2 slovné spojenie „17.6.2016“ ruší a nahrádza sa slovným
spojením „31.8.2016“.
3. Článok 4 sa v celom rozsahu ruší a nahrádza sa nasledovným znením:
„IV. Zmluvná cena
4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 17 665,56 EUR
4.2 Sadza DPH: 20,00
4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 21 198,67 EUR“
Článok 2
Záverečné ustanovenia
1. Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a právne účinky
nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa, a to
v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
Objednávateľ dostane tri (3) vyhotovenia a Dodávateľ dostane jedno (1) vyhotovenie.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli
a zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne a vážne, bez omylu, bez časového tlaku,
ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.
V Bratislave dňa 2.8.2016

V Bratislave dňa 18.7.2016

Objednávateľ:

Dodávateľ:

Za hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu:

Za mmcité2 s.r.o.:

.....................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal - v.r.
primátor

.....................................................
Ing. Aleš Bakoš – v.r.
konateľ
mmcité2 s.r.o.

