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DODATOK Č. 2 K RÁMCOVEJ DOHODE 

č. kupujúceho 6/2021 - č. predávajúceho 6/2021   
 

uzatvorený podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní") ďalej len "dodatok" 

 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

Kupujúci:     

Názov organizácie: Základná škola, Ul. pohraničná 9, Komárno  

Právna forma:  Rozpočtová organizácia 

sídlo: Ul. pohraničná 9, 945 01 Komárno 

Štatutárny orgán:  Mgr. Slavomír Ďurčo, riaditeľ školy 

IČO:   37861221 

DIČ:   2021606059 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 

IBAN účtu:   SK03 7500 0000 0040 2948 9602 

Kontaktná osoba:  Agnesa Vörosová, vedúca školskej jedálne 

   (ďalej len „kupujúci“) 

Kupujúci nie je platcom DPH. 

 

 

Predávajúci:     

Názov:  MIRKOM PLUS s.r.o. 

sídlo: Hlavná 1160, Marcelová 946 32 

Štatutárny orgán:  Tomáš Bilko, konateľ 

IČO:   51081709 

DIČ:   2120590505 

IČ DPH:  SK2120590505 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 

IBAN účtu:   SK66 7500 0000 0040 2912 9180 

Kontaktná osoba:  Zoltán Egyházi, Henrieta Staňová obchodná zástupkyňa spoločnosti 

                                       Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre,Oddliel Sro 

                                       Vložka číslo : 44093/N 

 

 

(„predávajúci“ a „kupujúci“ spolu ďalej ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako „zmluvná strana“) 

 

 

V dôsledku zmeny identifikačných údajov zmluvných strán sa zmluvné strany dohodli, že ich 

označenie sa mení a znie tak, ako je uvedené v záhlaví tohto dodatku.  

 

 

Článok II 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Rámcovej dohode č. kupujúceho 6/2021 – č. 

predávajúceho 6/2021 uzatvorenej dňa 30. 08. 2021 na predmet zákazky „Mrazené výrobky“ ako 

výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 ods. 

1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 
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2. Dodatok č. 2 sa uzatvára z dôvodu, že nastali okolnosti, ktoré sa pri príprave a uzatváraní zmluvy nedali 

dopredu predvídať, ide predovšetkým o zmeny v súvislosti s celosvetovou pandémiou COVID-19 

a následne  s vojnou na Ukrajine, ktoré značne ovplyvnili pohyb cien energií, surovín, komodít, 

pohonných hmôt, prepravy tovarov a s tým súvisle aj potravinárskych výrobkov. Nedostatky 

v logistických reťazcoch sú ďalej ovplyvnené globálnym prepojením svetových trhov a otvorenosťou 

našej ekonomiky. Tieto okolnosti vyvolali potrebu uzatvorenia dodatku z dôvodu úpravy zmluvných cien  

nakoľko pôvodné zmluvné ceny sú neudržateľné.   

 

3. Tento dodatok č. 2 sa uzatvára v zmysle odseku (1) písmena c), e) a odseku (5) §18 zákona č. 

343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a v zmysle bodu. 3. Článku XII predmetnej Rámcovej zmluvy, t.j. „Zmluvu, rámcovú dohodu 

alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba 

zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri vynaložení 

náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy a nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo 

koncesnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.“ Zmenou podľa odseku (1) písmena c) nemôže 

dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty pôvodnej rámcovej dohody. Ak ide o 

opakované zmeny, obmedzenie podľa prvej vety sa vzťahuje na každú zmenu. 

 

 

Článok III 

Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany sa dohodli že: 

 

1. Článok. III „Kúpna cena“ bod 2. sa mení a znie nasledovne: 
 

2. Kúpna cena tovaru podľa jednotlivých druhov tovaru je špecifikovaná v Prílohe č. 1 tejto Rámcovej 

dohody kde je v tabuľke uvedená jednotková cena, predpokladané množstvo odberu tovaru za 24 

mesiacov a cena. Cena za toto predpokladané množstvo tovaru činí:  

 

 Cena bez DPH:  19.862,17 EUR  

DPH vo výške 10%: 0,00 EUR  

DPH vo výške 20%: 3.972,43 EUR  

Cena s DPH:  23.834,60 EUR    

 

 Slovom: dvadsaťtritisícosemstotridsaťštyri eur a šesťdesiat centov (cena s DPH)  

  

 
2. Článok. X. „Trvanie a ukončenie dohody“ bod 1. sa mení a znie nasledovne: 
 

1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú od 30. 08. 2021 do 29. 08. 2023 (na dobu 24 

mesiacov), alebo do vyčerpania  finančného limitu tejto rámcovej dohody a to do sumy  

23.834,60 EUR s DPH, slovom: dvadsaťtritisícosemstotridsaťštyri eur a šesťdesiat centov 

(cena s DPH) v závislosti od toho, ktorý skutok nastane skôr. 

 
3. Príloha č. 1 Rámcovej dohody sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 2.. 

 
4. V ostatných ustanoveniach sa Rámcová dohoda v platnom a účinnom znení nemení. 
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Článok IV 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode č. kupujúceho 6/2021 – č. predávajúceho 6/2021 je povinne 

zverejňovaná zmluva podľa ustanovení § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode 

informácií) v spojení s ustanoveniami § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom 

znení. 

2. Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť podpisom zmluvnými stranami a účinnosť deň po jeho  

zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

3. Tento Dodatok č. 2 sa vyhotovuje v 4 exemplároch, z ktorých kupujúci obdrží 2 exempláre a predávajúci 

obdrží 2 exempláre. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou Dodatku č. 2 je Príloha č.1. „Cenová ponuka predávajúceho zo dňa  

25. 08. 2022“. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu Dodatku č. 2 k Rámcovej dohode č. kupujúceho 6/2021 –                     

č. predávajúceho 6/2021 porozumeli a že tento nebol uzavretý v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 

podmienok a na znak súhlasu ho podpísali. 

 

 

 

 

 V Komárne, dňa 13. 09. 2022                                   V Komárne, dňa 13. 09. 2022 

 

 

za kupujúceho:                                      za predávajúceho: 
 

 
 

 

 

.......................................................   ........................................................ 

                Mgr. Slavomír Ďurčo                  Tomáš Bilko  

      riaditeľ školy                  konateľ MIRKOM PLUS s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1: Cenová ponuka predávajúceho zo dňa 25. 08. 2022. 

 


