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DODATOK č.1 

 
k Rámcovej dohode č.10 uzatvorený podľa § 409 Obchodného zákonníka a § 3 ods. 2 podľa 
zákona č. 343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami: 
 

 
Článok I. 

Strany Rámcovej dohody 
 
Názov organizácie:  ,,DUNAJ”, Zariadenie sociálnych služieb 
Sídlo: Kováčov č. 482, 943 66  Chľaba 
V zastúpení: Jozef Jendrušák - riaditeľ 
IČO: 00494160 
DIČ: 2021074374 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:   SK33 8180 0000 0070 0030 7418 

 
 
(ďalej aj len ako „Kupujúci“) 

 
 
Predávajúci:  MABONEX  SLOVAKIA spol. s r.o. 
Sídlo:   Krajinská cesta 3, 921 01 Piešťany 
V zastúpení:  konateľ spol. Ing. Miloš Kriho, riaditeľ 
IČO:   31428819 
DIČ:   2020395982 
Email:   kleimannova@mabonex.sk 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Bankové spojenie: IBAN: SK2111110000006627015000 
IČ DPH:  SK2020395982 
Tel.:   033/791 00 62 
Zápis:    Okresný súd Trnava, oddiel Sro, vložka č. 463/T 
 

 (ďalej aj len ako „Predávajúci“) 
                      

             
 

       Článok II. 
     Úvodné ustanovenia  
         
Dodatok sa uzatvára v zmysle podmienok uvedených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnenie niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a  čl. XII. ods. 2. predmetnej Rámcovej dohody. 
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Článok III. 

Predmet dodatku 

1.Podkladom pre uzavretie Rámcovej dohody bol výsledok verejného obstarávania podľa 
zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov na predmet zákazky „ Mlieko a mliečne výrobky“. 
2.Celková cena za celý predmet plnenia Rámcovej dohody 39 991,69 € bez DPH (45 161,28 € 
s DPH), sa Dodatkom č.1 a mení na hodnotu   41.528,98 € bez DPH. 
3.Na základe narastajúcich cien potravín, energií, pohonných hmôt a služieb na trhu sa 
zmluvné strany dohodli uzatvoriť tento Dodatok č. 1 k predmetnej Rámcovej dohode. 
 

Článok IV. 
    Kúpna cena 

 
Kúpna cena je stanovená podľa zákona NR SR 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 
Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
Neoddeliteľnou súčasťou dodatku je príloha č.1 k Dodatku č.1 k predmetnej  Rámcovej 
dohode. 
 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 
 

Platnosť  zmluvy sa týmto dodatkom predlžuje do 31.3.2023. 
Ostatné ustanovenia dohody vrátane jej príloh, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom   
ostávajú v platnosti bez zmeny. 
Tento Dodatok č.1 bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre 
predávajúceho a tri pre kupujúceho. 
Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť deň po zverejnení v centrálnom registri zmlúv.  
 

 

V Kováčove, dňa: 22. 11. 2022    V Piešťanoch, dňa: 18.11.2022 

Kupujúci:                            Predávajúci: 
 
         
 
 
 
 
 
Jozef Jendrušák      Ing. Miloš Kriho                   
riaditeľ                  konateľ 
 
 
 


