Dodatok č. 1 ku Rámcovej dohode na dodanie potravín č. 5/2020
uzavretej podľa ust. § 269 ods. 2 a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami:
1.

obchodné meno:
sídlo:
IČO:
štatutárny orgán:

Školský internát Antona Garbana
Werferova 10, 041 15 Košice
00 164 119
Ing. Katarína Takácsová – riaditeľka ŠI
ďalej len „kupujúci“

a
2.

obchodné meno:
sídlo:
IČO:
zápis:
štatutárny orgán:

RYBA Košice, spol. s r.o.
Južná trieda 54, 040 01 Košice
17 147 522
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka
číslo 1016/V
Ing. František Oravkin, konateľ
Mgr. Peter Bačkor, konateľ
ďalej len „predávajúci“
takto:
Čl. I.

1. Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 31.01.2020 Rámcovú dohodu na dodanie
potravín č. 1/2020 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je dohoda o podmienkach
opakovaných dodávok tovaru označeného ako „Potraviny – mrazená hydina, ryby,
zelenina a šaláty“.
2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy v zmysle §18 ods.1 písm.c) a e) zákona
č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZVO“) a to tak, že Článok VIII. ods. 1 sa mení
a nahrádza novým textom:
„Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej
účinnosti alebo do vyčerpania finančnej maximálnej celkovej ceny v súlade s odsekom 2
tohto článku zmluvy.“
3. Zmluvné strany dodatok uzatvárajú najmä preto, že zazmluvnený tovar pre Školskú
jedáleň kupujúceho nebolo možné od predávajúceho v pôvodne dojednanom čase
odobrať z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu – pandémia ochorenia Covid - 19
(uzatvorenie Školskej jedálne), pričom nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej
rámcovej dohody.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že v ostatných častiach k zmene Zmluvy nedochádza.
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Čl. II.
1.

2.
3.
4.

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

V Košiciach, dňa .................... 2021

V Košiciach, dňa ..................2021

Kupujúci:

Predávajúci:

______________________________
Školský internát A. Garbana
Ing. Katarína Takácsová – riaditeľka ŠI

________________________
RYBA Košice, spol. s r.o.
Ing. František Oravkin, konateľ

________________________
RYBA Košice, spol. s r.o.
Mgr. Peter Bačkor, konateľ
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