DODATOK Č. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVE ZO DŇA 28.7.2020
uzatvorenej podľa ustanovení § 536 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:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

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

(ďalej len „kupujúci“ v príslušnom gramatickom tvare)
a
Predávajúci:
Sídlo:
Zastúpený:

HYCA s.r.o
Viničnianska cesta 9, 902 01 Pezinok, Slovenská republika
Ing. Pavol Cagáň, konateľ
Ing. Pavol Cagáň ml., konateľ
Ing. Viktor Jurák, konateľ
IČO:
35 900 008
DIČ:
2021878595
IČ DPH:
SK2021878595
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Oddiel: Sro, vložka č.: 33119/B
(ďalej len „predávajúci“ v príslušnom gramatickom tvare)
(ďalej kupujúci a predávajúci spoločne „zmluvné strany“ alebo aj „strany“ v príslušnom gramatickom
tvare a jednotlivo „zmluvná strana“ alebo aj „strana“ v príslušnom gramatickom tvare).

Článok II.
PREAMBULA
Tento DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 28.7.2020 (ďalej len „Zmluva“) sa uzatvára podľa
článku 6, bodu 1.4 Zmluvy, podľa ktorého: „V prípade využitia opcie kupujúcim sa zmluvné strany zaväzujú
uzavrieť k tejto zmluve dodatok a to najneskôr do 30 kalendárnych dní, ktorého predmetom bude dodanie ďalších
nákladných vozidiel, na ktoré sa vzťahuje opcia a upravia sa s tým súvisiace aj ostatné články zmluvy vrátane jej príloh,
ak by využitie opcie a predĺženie platnosti zmluvy mali vplyv na ich dodatočnú zmenu.“.

Nakoľko kupujúci uplatnil opciu objednávkou č. 1/2020/KZ dňa 25.9.2020, 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 4, bod 4.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza novým znením:

Článok 4
PREDMET ZMLUVY
4.1

Predávajúci sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje dodať Kupujúcemu Predmet kúpy (7 ks nákladných vozidiel
7,5 tony, 7 miestnych, s 3 stranným sklápačom a 2 ks nákladných vozidiel 7,5 tony, 7 miestnych, s 3 stranným
sklápačom ako opciu, 2 ks nákladných vozidiel 7,5 tony, 7 miestnych, s pevnou skriňovou nadstavbou a 3 ks
nákladných vozidiel 7,5 tony, 7 miestnych, s valníkovou a plachtovou nadstavbou), odovzdať doklady potrebné
na riadne užívanie Predmetu kúpy (ďalej aj len ako „súvisiacadokumentácia“) v slovenskom jazyku – najmä
osvedčenie o evidencií vozidla (technický preukaz), servisná knižka, návod na obsluhu, záznam zaškolenia
obsluhy, previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k dodanému Predmetu kúpy to všetko za podmienok
a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a zabezpečovať pre Kupujúceho sám vo svojom mene, príp.
prostredníctvom svojich zmluvných partnerov bezplatný autorizovaný servis Predmetu kúpy v rozsahu
stanovenom v Prílohe č. 2 k tejto Zmluve.
Zoznam servisných prevádzok Predávajúceho, príp. servisných partnerov Predávajúceho je uvedený v Prílohe č.
6 k tejto Zmluve.
2. Článok 5, bod 5.2 Zmluvy sa ruší a nahrádza novým znením:

Článok 5
MIESTO, ČAS A SPÔSOB DODANIA PREDMETU KÚPY
5.2

Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci je povinný dodať Predmet kúpy v počte a podľa požadovaných
charakteristík podľa Prílohy č. 1 a č. 2 tejto Zmluvy a odovzdať súvisiacu dokumentáciu v lehote najneskôr
do 5 (piatich) mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že lehota
dodania pre vozidlá dodávané na základe uplatnenej opcie v zmysle článku 6 tejto Zmluvy je max. 5 (päť)
mesiacov odo dňa uplatnenia si opcie objednávkou.
3. Článok 7, bod 7.1 Zmluvy sa ruší a nahrádza novým znením:

Článok 7
KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
7.1

Cena za dodanie Predmetu kúpy je stanovená ako cena maximálna za celý Predmet kúpy na základe
výsledkov verejného obstarávania v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov,
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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 výške ponuky Predávajúceho predloženej do verejného
obstarávania, ktorou sa rozumie ponuka Predávajúceho vyhodnotená ako úspešná v rámci vyhodnocovania
ponúk a to v celkovej sume 1 137 200,00 EUR bez DPH. Z toho cena za dodanie uplatnenej opcie Predmetu
kúpy je stanovená v celkovej cene: 113 720,00 EUR bez DPH, t.j. 56 860,00 € bez DPH/ks.
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.

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.

V Trnave dňa 23.10.2020

V Pezinku dňa 22.10.2020

Kupujúci:

Predávajúci:

v. r.
Mgr. Július Fekiač
konateľ

v. r.
Ing. Pavol Cagáň
konateľ

v. r.
Ing. Dalibor Trebichalský
konateľ
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