
Dodatok č. 1
ku Rámcovej dohode - hygienické potreby

uzatvorenej podľa § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov a § 18 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom Obstarávaní a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

(ďalej len ako „dodatok č. 1“ v príslušnom gramatickom tvare)

medzi

1. Kupujúci: Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o.
sídle: Pri Rajčianke 2900/43, 010 01 Žilina
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpený: Ing. Richard Staškovan - konateľ
IČO: 51110369
DIČ: 2120590252
IČ pre DPH: sK2120590252
Bakové spojenie:
IBAN:

(Ďalej len ako „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

2. Predávajúci: Lamitec, spol. s r.o.
Sídlo: Pestovateľská 16147/9, 821 04 Bratislava - mestská

časť Ružinov
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zastúpcný: Ing. Martin Molčan, konateľ
IČO: - 35710691
DIČ: 2020249638
IČ pre DPH: sK2020249638
Bankové spojenie:
IBAN:
(Ďalej len ako „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)

(Spolu aj ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare) J F ľ '_ l i

Úvodné ustanovenia _ _ - ._ l '_ l
Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.09.2018 Rámcovú dohodu - hygienické' potreby, ktorej
predmetom je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar: hygienické potreby, ktorý je
bližšie špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy - špecifikácia a cena predmetu zmluvy. Doba
trvania zmluvy bola dohodnutá na dobu 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, t. j. do
19.09.2020.
Potreba zmeny zmluvy vznikla vzhľadom na skutočnosť, Že kupujúci ku dňu skončeniajej platnosti
nevyčerpal celé predpokladané množstvo tovaru. Na základe vyššie uvedeného sa zmluvné strany
dohodli na uzatvorení tohto dodatku č. 1 ku Rámcovej dohode - hygienické potreby, v súlade s §
18 ods. 1 písm. c) Zákona č. 343/2015 Z. z. O verejnom obstarávaní a O zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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Článok I.
Predmet dodatku

Zmluvné strany sa týmto dodatkom č. l dohodli na zmene a doplnení Rámcovej dohody -
hygienické potreby nasledovne:

v Článku VII. Doba platnosti zmluvy, spôsoby jej skončenia a odstúpenie od zmluvy
sa mení bod 7.1, ktorý znie nasledovne:

„7.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vyčerpania finančného limitu,
uvedeného v prílohe č. l, v zmysle čl. II. tejto zmluvy, ktorý predstavuje celkovú cenu
predmetu zmluvy, najviac však na obdobie 48 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy.

Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody - hygienické potreby ostávajú nezmenené v platnosti.

Článok II.
Záverečné ustanovenia

Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Rámcovej dohody - hygienické potreby
uzatvorenej medzi Integrovanou dopravou Žilinského kraja, s.r.o. a Lamitec, spol. s r.o.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie má
platnosť originálu a každá zmluvná strana dostane jedno (1) vyhotovenie.

Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
deň nasledujúci po dni jeho zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a zákona č. 40/ 1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tohto dodatku č. 1 prečítali, jeho obsahu, právam a
povinnostiam z neho vyplývajúcich porozumeli, pričom na znak súhlasu s jeho obsahom
a so skutočnosťou, že tento dodatok neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne
nevýhodných podmienok, ho vlastnoručne podpisujú.

Za kupujúceho: Za predávajúceho:

V Žiline, dňa Oľooĺzow V Bratislave, dňa .....O. 110612520

x I'Ing. Richard Staškovan, Ing. Martin Molčan, ñ
konateľ spoločnosti konateľ


