
Dodatok č. 1 
k RÁMCOVEJ DOHODE na dodanie tovaru č.  7 

uzavretej podľa ustanovenia § 83 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov a podľa § 409 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 
(ďalej len „Dodatok“) 

medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ:  
Názov:                  "DUNAJ", Zariadenie sociálnych služieb Kováčov 
Sídlo:     Kováčov 482, 94366 Chľaba  
Zastúpený: Jozef Jendrušák, riaditeľ 
IČO:     00494160 
DIČ:     2021074374  
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Č. účtu v tvare IBAN:  SK3381800000007000307418 
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

a 

Dodávateľ:  
Obchodné meno:   PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier 
Miesto podnikania:   Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská republika 
Zapísaná:  v Živnostenskom registri Okresný úrad Bratislava, číslo 

živnostenského registra: 105-15260 
IČO:     33768897 
DIČ:     1020216285 
IČ DPH:    SK1020216285 
(ďalej len „dodávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
(objednávateľ a dodávateľ ďalej spolu označovaní len ako „zmluvné strany”) 

 

Preambula 

1. Objednávateľ a Dodávateľ uzavreli dňa 18.10. 2021 Rámcovú dohodu na dodanie tovaru č. 7 
(ďalej len „Dohoda“). 

 

2. Akékoľvek zmeny tejto dohody vyžadujú písomnú formu a súhlas zmluvných strán. Táto 
dohoda môže byť menená len formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú 
schválené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a to v súlade s § 18 
zákona o verejnom obstarávaní.  

 

3. Podľa § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov: „Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas 
jej trvania bez nového verejného obstarávania aj vtedy, ak hodnota všetkých zmien je nižšia 
ako finančný limit podľa § 5 ods. 2, ak ide o zmluvu a rámcovú dohodu, alebo podľa § 5 ods. 7, 
ak ide o koncesnú zmluvu a zároveň je nižšia ako 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo 
rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby 

 



Článok 1 
Predmet Dodatku 

 
1. V dohode Čl. IV. Zmluvná cena sa text „29 967,72,- eur bez DPH (slovom: 

dvadsaťdeväťtisícdeväťstošesťdesiatsedem eur aj sedemdesiatdva centov bez DPH)“ 
nahrádza textom „32 964,49,- eur bez DPH (slovom: tridsaťdvatisícdeväťstošesťdesiatštyri 
eur aj štyridsaťdeväť centov bez DPH)“. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v rozpočte na celkové plnenie predmetu rámcovej dohody sa 
mení cena za MJ v eurách bez DPH pri položke č.: 
3,4,6,7,8,9,11,12,15,16,18,19,20,21,23,25,26,27,28,31,33,36,38,42,45,47,49,51,52,54,59,62, 
64,65,67,74,76,78,79,81,83,85 a to v súlade s novou cenou za MJ v eurách bez DPH aká je 
uvedená v Prílohe č. 1 tohto Dodatku pri príslušnej položke. 

Článok 2 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Všetky ostatné ustanovenia Dohody, ktoré neboli upravené Dodatkom zostávajú v 

platnosti. 
 

2. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Dohody. 
 

 
3. Tento Dodatok je vyhotovený a podpísaný v (4) štyroch rovnopisoch, pričom objednávateľ 

dostane (3) tri rovnopisy a dodávateľ dostane (1) jeden rovnopis. Všetky rovnopisy sú 
považované za rovnocenné. 
 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a súhlasia s 
ním,a že Dodatok uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho tento Dodatok 
podpisujú. 
 

5. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Tento 
Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v 
Censtrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.  

 
 
 
Za objednávateľa: Za dodávateľa: 

V Chľabe, dňa ...................................... V Bratislave, dňa ...................................... 

 

 

 

___________________________ ___________________________ 

 Jozefom Jendrušák PhDr. Gabriela Spišáková 
 riaditeľ                                                majiteľka 
 



 

Príloha č. 1 Dodatku 

 

P.č. 
Názov čistiacich a dezinfekčncých 
prostriedkov 

MJ 
Nová cena 
bez DPH 

3 
Prášok na čistenie riadu 600 gr. 
Krystal 

ks 1,60 € 

4 Krystal Pine SANAN  5l dezinfekcia ks 6,81 € 
6 Savo tekutý čistič WC 750 ml ks 1,40 € 
7 Drôtenka kovová  malá 3 KS V BAL. bal. 0,47 € 

8 Krystal univerzal 5L ks 5,16 € 

9 
Tekutý prostriedok spray na čistenie 
rúry 500 ml  DIX 

ks 1,79 € 

11 Fixinela 500 ml ks 1,41 € 
12 Handra bodentauch     50 x60 ks 0,38 € 
15 Chloramin T 5kg vedro- Suprachlor ks 32,53 € 
16 Krystal kuchyňa rozprašovač 750ml ks 2,29 € 

18 Kefa PVC na ruky ks 0,45 € 

19 
Špongia masážna s plastovou rúčkou 
( nie kefa) 

ks 3,51 € 

20 Kefa podlahová na násadu ks 1,07 € 

21 
Čistiaci a dezinfekčný prostriedok na 
umývanie podlahy 1L  s vôňou 
(Krezosan) 

ks 2,02 € 

22 Lopatka kovová ks 2,27 € 

23 Prostriedok na čistenie okien 
rozprašovač 750 ml. 

ks 1,17 € 

25 
Prostriedok na vodný kameň 5 l 
Krystal kúpelňa ks 9,90 € 

26 Mop náhrada bavlna  180 g ks 0,92 € 
27 Mop súprava pevná  15 L ks 4,95 € 
28 Mydlo detské toaletné tuhé 100 g ks 0,55 € 
31 Násada drevená 140 cm so závitom ks 1,35 € 
33 Kyselina chlorovodíková  1L ks 1,25 € 

36 Zvon WC tvrdý ks 1,35 € 
38 Kefa ciroková ručná ks 0,87 € 
42 Diava na leštenie nábytku 200 ml ks 1,35 € 
45 Metla meracinová ks 3,14 € 
47 Násada na mop 120 cm so závitom ks 1,35 € 
49 Špongia kúpeľová ks 0,48 € 

51 WC súprava ks 0,89 € 
52 WC kefa sólo ks 0,64 € 



54 Zmeták  30 cm + násada ks 2,02 € 

59 
Obrusovina priesvitná praktik - 35m 
kotúč 

Ks 87,42 € 

62 
Servítky biele balené po 40 balikov 
karton 

kartónov 18,00 € 

64 
Toaletný papier  dvojvrstvový  XXL  
bal. 

kotúčov 0,52 € 

65 Utierky papierové balené  po 20 
balíkov karton 

kartónov 11,48 € 

67 
Sáčky do košov 50x60 hrubé balené  
po 25 ks rol. 0,75 € 

74 Krystal Sanan proti plesniam Ks 2,19 € 
76 Krystal kúpeľňa rozprašovač 750ml ks 2,69 € 
78 Pasta na ruky 500 gr ks 0,42 € 
79 Pe vrece 90 x 120 50 my 10 ks v bal. rol. 1,95 € 

81 Papierové utierky KATRIN  
v kotúčoch 

rol. 2,15 € 

83 Revo uni na vodný kameň 1L ks 1,85 € 
85 Sáčky do košov 60L   po 25 ks rol. 0,95 € 

 


