Dodatok č. 1
k Zmluve na strážnu službu objektu Domova pri kríži
uzavretú na základe § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a § 3 zák. č. 25/2006 Z .z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov dňa 30.11.2010

Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
V zastúpení :
Bankové spojenie:
Č. účtu:
Číslo telefónu:
IČO:
DIČ:

Domov pri kríži
Pri kríži č. 26, 841 02 Bratislava
Mgr. Janka Dudoňová
ČSOB, a.s. Bratislava
25839793/7500
+421 (2) 64534855
00641 405
202091 9285

(ďalej len "objednávateľ")
a
Obchodné meno
JMK TREND, s.r.o.,sídlo
Sídlo:
Študentská 1442, 069 01 Snina
Konateľ:
JUDr. Miroslav Kulík
IČO:
31 661 025
IČ DPH:
SK 2020510778
Bankové spojenie:
SLSP, a.s. pobočka Humenné
Číslo účtu:
0461751413/0900
Obchodný register : OS Prešov , odd. : sro, vložka číslo: 735/P
tel. 057/7659315 fax 057/7659315 e-mail : jmktrend@azet.sk
(ďalej len „poskytovateľ“)
Článok I
Východiskové podklady
Dodatok č. 1 sa uzatvára z dôvodu nevyčerpania finančného limitu pre podlimitnú zákazku
190 000,00 Eur bez DPH počas 4 rokov. Podľa článku X bodu 10.1 Zmluvy na strážnu
službu objektu Domova pri kríži uzatvorenej dňa 30.11.2010 ( ďalej len „základná zmluva“)
objednávateľ je oprávnený predĺžiť zmluvu v prípade nevyčerpania finančného limitu 190 000
Eur bez DPH.

Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:
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Článok II
Platnosť a účinnosť základnej zmluvy
Podľa článku X bodu 10.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma
zmluvnými stranami a účinnosť 1.01.2011. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú,
a to na obdobie 4 rokov, resp. do vyčerpania finančného limitu 190 000 Eur. Finančné
limity v súlade so Zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa stanovujú bez DPH.

2.1

2.2 Týmto Dodatkom č. 1 sa bod 1. dopĺňa a mení takto:
2.2.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán
a účinnosť po jeho zverejnení od 01.01.2015 a uzatvára sa na obdobie vyčerpania
finančného limitu 74 619,74 eur.
Článok III
Záverečné ustanovenia
3.1 Pokiaľ v tomto Dodatku č. 1 nebolo dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy medzi
zmluvnými stranami ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3.2 Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si Dodatok č. 1 k základnej zmluve prečítali, jeho
obsahu porozumeli, na znak čoho ho potvrdzujú svojimi podpismi
3.3 Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú
stranu.
3.4 Všetky ostatné ustanovenia základnej zmluvy zostávajú v platnosti.
Bratislava dňa 31.12.2014

Snina dňa 31.12.2014

________________________
objednávateľ

________________________
poskytovateľ

Mgr. Janka Dudoňová v.r.
riaditeľka

JUDr. Miroslav Kulík v.r.
konateľ

