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Dodatok č. 1

k Rámcovej zmluve o spolupráci a o odbere hotových jedál
uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 51311991Zb. Obchodného zákonníka

(ďalej len,,Dodatok")

Zmluvné strany

Odberatel': Centrum sociálnych služieb - NÁOr.r
197, 018 21 DOLNY LIESKOV
IČo: oo 632 4I4
DIČ:2020692366
Zast.; Ing. František Martaus, PhD., riaditeť
(ďalej len,, odberateť" )

a

Dodávatel': Stredná odborná škola
Ul. slovenský ch partizánov 1 I29 l 49, 0 1 7 0 1 Považská Bystrica
lČo: qz 14 443
lČ opH: SK202267O66I
Zast.: Ing. Jan Kunovský, riaditeť
Bankové spoj enie: Štátna pokladnica
IBAN: SK52 8180 0000 0070 0050 4665
(ďalej len,, dodávateť" )
(ďalej aj spoločne ako ,, strany tejto Zmluvy" alebo ,, Zmluvné
strany")

PREAMBULA

1) Zmluvné strarry uzatvorili dňa 28.06.2021 Rámcovú zmluvu o spolupráci a o odbere
hotovýchjedál.

2) Z dóvodu meškajúcich dodávok komponentov potrebných pre skompletizovanie VZT
jednotiek nie je možné ich dodanie anainštalovanie v stravovacej prevádzke Centra
sociálnych služieb - Nádej v zazm|uvnenom termíne. Meškajúce dodávky sú spósobené
nedostatočným množstvom materiálu, ako aj výpadkami dodávok jednotlivých
komponentov na stavebnom trhu v po koronavírusuvom období. Bez inštalácie
vzduchotechnických jednotiek nie je možne spustiť opátovnú stravovaciu prevádzku.
Vzhťadom na uvedené skutočnosti nastáva posrrn ukončenia diela o 14 dni, tj. do
3I.8.202L Z uvedených dóvodov je nevyhnutné prediženie obdobia spolupráce pri
príprave a dodávke hotoqých jedál dodávatel'om.



l
čt. t

Predmet Dodatku č. 1

1. Mení sa č1. V. bod 4. Rámcovej zmluvy, ktorý aktuálne znie nasledovne:

Zm|uva je uzatvorená na dobu určitú, ato na obdobie od 01 .07.2021 do 31.08.202l.
Platnosť zmluvy sa po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom
predlžuje o jeden kalendárny týždeň, do 06.09.202L

čt. n
záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami aúěinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateťa.

2. Ostatné ustanovenia Rámcovej zmluvy zo dř:a28.06.202I zostávajú naďalej vplatnosti
a úěinnosti.

3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pojednom vyhotoveníprekaždúzo
zmluvných strán.

4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žíadna z nich nekonala
v tiesni, či za nápaďne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán
riadne prečítala, porozumela mu a naznak súhlasu Zmllxné strany dodatok podpisujú.
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