Dodatok č. 1
k Rámcovej kúpnej zmluve zo dňa 18.08.2021
(ďalej len ako „dodatok“)
medzi
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
sídlo:
Primaciálne námestie 1,814 99 Bratislava
IČO:
00 603 481
banka:
č. účtu vtvare IBAN:
zastúpenie:
ing. Tatiana Kratocnvíiová, prvá námestníčka primátora v zmysle Podpisovétio poriadku
účinnétio ku dňu podpísania totito dodatku
(ďalej len ako „Kupujúci“)

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o.
sídlo:
Murgašova 922/50, 018 41 Dubnica nad Váhom
registrácia:
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č. 23358/R
IČO:
35 786 078
DIČ:
2020256436
banka:
č. účtu v tvare IBAN:
zastúpenie:
Váciav Šupák, prokurista
(ďaiej ien ako „Predávajúci“)
(Kupujúci a Predávajúci spolu ďalej len ako „Zmluvné strany“ alebo samostatne aj ako „Zmluvná strana“)
Preambula
Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.08.2021 Rámcovú kúpnu zmluvu k zákazke s názvom „Nákup komunálnej techniky 222 ks podvozkov a 52 ks nadstavieb“ (ďalej len ako „zmluva“), predmetom ktorej je vymedzenie právnych vzťahov medzi
Zmluvnými stranami a úprava vybraných práv a povinnosti Zmiuvných strán v súvisiosti s predajom a kúpou tovaru podľa
čiánku ii zmluvy a Prílohy č. 1 Opis predmetu zákazky zmiuvy.
V zmysle článku XII bod 2 zmluvy meniť aiebo dopĺňať ustanovenia zmiuvy je možné ien na zákiade dohody Zmiuvných
strán formou písomných čísiovaných dodatkov k tejto zmiuve, podpísaných oprávnenými zástupcami Zmluvných strán v
súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Vzhľadom na vznik skutočností, ktoré Zmluvné strany nemohli predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení
náležitej starostlivosti ako aj na fakt, že týmto dodatkom sa nemení charakter zmiuvy, dohodli sa Zmluvné strany na
uzatvorení dodatku v nasiedujúcom znení:

1.

Článok I
Predmet dodatku
V záhlaví zmluvy sa v časti označenia Predávajúceho upravuje text zmiuvy nasiedovne:
a)
Pôvodné znenie:

UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r. o., sídlo: Murgašova 922/50, zastúpenie: Václav Šupák - prokúra, zápis:
v OR okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, Vložka č.: 23358/R, IČO: 35786078IČ
SK2020256^36 DIČ:
2020256436, bankové sp o je n ie :' .
■
, číslo účtu (IBAN): •
_ "
(ďalej len ako „Predávajúci “ v príslušnom gramatickom tvare)
b)

Nové znenie:
UNiKONT SLOVAKIA, spol. s r. o., sídlo: Murgašova 922/50, zastúpenie: Váciav Šupák - prokúra, zápis:
v OR okresného súdu Trenčín, odd.: Sro, Viožka č.: 23358/R, iČO: 35786078 iČ DRH: SK2020256436 DiČ:
2020256436, bankové spojenie:
'' , čisio účtu (ÍBANj'(ďaiej len ako „Predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

2.

V Článku III zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza znenie prvej vety v ods. 4 nasledovným znením:

„Zm luvné strany sa dohodli, že Predávajúci dodá Kupujúcemu Tovar na základe písom nej objednávky
Kupujúceho (ďalej len ako „Objednávka“ v príslušnom gramatickom tvare), obsahom Wore/ bude aj odkaz na
túto Zmluvu, počet kusov Tovaru a požadovaný termín dodania Tovaru. “
3.

V Článku III zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza znenie ods. 6 nasledovným znením:
„6.

4.

Predávajúci je povinný dodať Tovar Kupujúcemu v termíne uvedenom v Objednávke odoslanej
Kupujúcim a prijatej Predávajúcim.“

V Článku IV zmluvy sa za ods. 4 dopfňa nový ods. 5 s nasledovným znením:

„5.

Zmluvné strany sa dohodil, že Cena bude uhradená Predávajúcemu v splátkach, a to tak, že:
a. 1. splátka vo výške zodpovedajúcej 5 0 % z Ceny bude Predávajúcemu uhradená do 180 dní od
dodania Tovaru Kupujúcemu,
^
b. 2. splátka vo výške zodpovedajúcej 5 0 % z Ceny bude Predávajúcemu uhradená do 270 dni od
dodania Tovaru Kupujúcemu.“

Po doplnení nového ods. 5 sa číslovanie odsekov 5. - 7. tohto článku mení na 6. - 8.
5.

V Článku IV zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza znenie ods. 6 nasledovným znením:

„6.

Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru na zaplatenie Ceny podľa ods. 5 tohto článku Zmluvy po
riadnom dodaní Tovaru Kupujúcemu podľa tejto Zmluvy, odovzdaní všetkej technickej dokumentácie,
ktorá sa vzťahuje na Tovar, po prevzatí Tovaru Kupujúcim a po podpísaní dodacieho listu Kupujúcim,
v ktorom bude uvedené, že Tovar nevykazuje vady. Splatnosť faktúry vystavenej Predávajúcim je
určená v súlade s ods. 5 tohto článku Zmluvy. Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že v súlade
s ust. § 340b ods. 6 CbZ vzhľadom na dohodu Zmluvných strán o úhrade Ceny v splátkach podľa
ods. 5 tohto článku Zm luvy sa ust. § 340b ods. 1 CbZ nepoužije. “

6.

V článku IV zmluvy sa ods. 8. vypúšťa v celom rozsahu.

7.

V Článku X zmluvy sa v celom rozsahu nahrádza znenie ods. 1 nasledovným znením:
„í.

V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním Tovaru podľa článku III ods. 6 tejto Zmluvy, je

Kupujúci oprávnený účtovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,12 % z Ceny za každý aj
začatý deň omeškania. Zmluvné strany sa dohodil, že Predávajúci nebude v omeškaní a zmluvná
pokuta Kupujúcemu neprináleží, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami vylučujúcimi
zodpovednosť, alebo ak omeškanie vzniklo úplne alebo čiastočne okolnosťami na strane
Kupujúceho.“
8.

Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté ostávajú bez zmeny v pôvodnom znení.

Článok 11
Záverečné ustanovenia
1.

Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv v zmysle § 47a ods. 1 zák. č. 40/1964 Zb.
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zák. č. 211/2000 Z. z. zákona o slobodnom
prístupe k Informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácii) v znení neskorších
predpisov.

2.

Tento dodatok ku dňu jeho podpísania predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán týkajúcu sa predmetu dodatku a
nahrádza akúkoľvek predchádzajúcu korešpondenciu a rokovania Zmluvných strán týkajúce sa predmetu dodatku,
či už ústne alebo písomné, ktoré sa konali pred podpísaním tohto dodatku; Zmluvné strany vyhlasujú, že žiadne
ústne ani písomné vedľajšie dojednania ku dňu podpisu dodatku neexistujú.

3.

Tento dodatok je vytiotovený v 4 (slovom: štyrocľi) rovnopisocti a splatnosťou originálu, pričom Predávajúci dostane
1 (jeden) rovnopis a Kupujúci dostane 3 (tri) rovnopisy.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok precitali, jeho obsahu porozumeli, súhlasia s ním bez výhrad a sú si
vedomé právnych následkov podpísania tohto dodatku.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná sloboda nie je žiadnym spôsobom obmedzená, tento dodatok uzatvárajú
slobodne, vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a je jasným, určitým a verným vyjadrením
ich vôle, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V Bratislave, dňa

Kupujúci
Ing. Tatiana Kratochvílová
prvá námestníčka primátora

V Bratislave, dňa

Predávajúci
Václav Šupt^
prokurista

