DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE ZO DŇA 11. NOV.2020
uzatvorenej podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „DODATOK č. 1“)
Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY
Kupujúci:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:

Trnavská cestná spoločnosť s.r.o.
Bulharská 39, 918 53 Trnava
Mgr. Július Fekiač,
Ing. Marcela Horáková,
Ing. Dalibor Trebichalský
52 646 564
2121096670
SK2121096670

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zástupca splnomocnený
na riešenie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Ing. Dalibor Trebichalský, konateľ, + 421335531287, vo@tcs-trnava.sk
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Ing. Rastislav Cenký, + 421911346463, vo@tcs-trnava.sk
(ďalej len „Kupujúci“)
a
Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Zapísaná v:

SZILCAR PARTNERS s.r.o.
Nová Rožňavská 134/A, 831 04 Bratislava
MUDr. Jozef Szilasi
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:
Sro, vložka číslo: 92761/B
47221925
2023804431
SK2023804431

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN, SWIFT:
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
na riešenie vo veciach:
a) zmluvných (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
MUDr.Jozef Szilasi, konateľ, +421903900016, szilasi@fordszilcar.sk
b) technických (titul, meno a priezvisko, funkcia, telefón, e-mail):
Ing.Jozef Martinkovič, fleet manažér, +421918724216, jmartinkovic75@gmail.com
(ďalej len „Predávajúci”)
(Kupujúci a Predávajúci ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“)

Článok II.
PREAMBULA
Tento DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 11. NOV.2020 (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára
podľa článku 18, ods. 1, písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Nakoľko Predávajúci prejavil vôľu znížiť kúpnu cenu za predmet zmluvy podľa článku 4 Zmluvy,
zmluvné strany na základe vzájomného súhlasu sa dohodli na úprave Zmluvy nasledovne:
Článok III.
PREDMET DODATKU
Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva sa mení nasledovne:
1. Článok 6, bod 6.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza novým znením:

Článok 4
PREFDMET ZMLUVY
6.1

Cena za dodanie Predmetu kúpy je stanovená ako cena maximálna za celý Predmet kúpy v súlade so zákonom
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa
vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení vyhlášky MF SR č. 375/1999 Z. z. a je stanovená vo
v celkovej sume 494 420 EUR bez DPH (slovom: štyristodeväťdesiatštyritisícštyristodvadsať EUR bez
DPH). Jednotkové ceny tovaru tvoriaceho Predmet kúpy sú uvedené v Prílohe č. 3 k tejto Zmluve a sú
maximálne a záväzné (Formulár B.3 s vyplnenými cenami) a pokrývajú akékoľvek a všetky náklady,
poplatky, dane (okrem dane z pridanej hodnoty), výdavky a akékoľvek iné plnenia a náhrady spojené s plnením
Predávajúceho podľa tejto Zmluvy (vrátane prepravy Predmetu kúpy na miesto dodania) a zahŕňajú aj
primeraný zisk. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že Predávajúci nemá nárok na akúkoľvek
osobitnú náhradu a/alebo inú formu kompenzácie nákladov, výdavkov alebo iných plnení vynaložených pri
plnení svojich povinností podľa tejto Zmluvy.
2. Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy – Formulár B.4 SP - Ponuka Predávajúceho do verejného
obstarávania sa ruší a nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu tohto Dodatku č. 1.
Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1.

Tento Dodatok č. 1 sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a je možné ho meniť len
písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.

2.

Ustanovenia Zmluvy a jej príloh nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti.
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3.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, tri pre kupujúceho a dva pre
predávajúceho.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 si prečítali, porozumeli jeho textu a na
znak súhlasu ho podpisujú.

5.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Príloha:

Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy

V Trnave, dňa 16. NOV. 2020

V Bratislave, dňa 13. NOV. 2020

Kupujúci:

Predávajúci:

v.r.
Mgr. Július Fekiač
konateľ

v.r.
MUDr. Jozef Szilasi
konateľ

v.r.
Ing. Dalibor Trebichalský
konateľ
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Príloha:
Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy

01 Dodávkové automobily do 3,5 tony
Cena za kus
Položka
Počet v EUR bez
DPH
Dodávkový
automobil do 3,5
01.01 tony, 7- miestny,
12
29 348,34 €
s valníkom a
kontajnerom
Dodávkový
automobil do 3,5
01.02
2
28 370,00 €
tony, 3 - miestny,
prevedenie Van
Dodávkový
automobil do 3,5
01.03
3
28 500,00 €
tony, 7 – miestny,
prevedenie Van
Cena za celý predmet zákazky

Cena spolu
v EUR bez
DPH

DPH v Eur

Cena spolu
v EUR s
DPH

352 180,00 €

70 436,00 €

422 616,00 €

56 740,00 €

11 348,00 €

68 088,00 €

85 500,00 €

17 100,00 €

102 600,00 €

494 420,00 €

98 884,00 €

593 304,00 €

Spoločnosť SZILCAR PARTNERS s.r.o. je platcom DPH.

V Bratislave, dňa 13. NOV. 2020

-------------v.r.-----------MUDr. Jozef Szilasi
konateľ
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