
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 7/ŠJ/2019 
 

uzatvorený podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  a   

§ 2 ods. 5 písm. g) v spojení s § 83  ods.  2, až  9 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a  o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Dodatok“) medzi 

 

Kupujúci:                    Stredná odborná škola dopravná  

Sídlo: Rosinská cesta 2, 010 08  Žilina 

IČO: 00651117 

DIČ: 2020639104 

Zastúpený: Ing. Mária Vítová, PhD., MBA, riaditeľka školy 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN:     SK398180 000000 7000 483 753 

Vybavuje:  Mgr. Mária Hubočanová, vedúca pracovníčka hospodárskeho úseku  

Tel. číslo: +421 905 586 370 

e-mail: maria.hubocanova@sosdza.sk 

(ďalej len „kupujúci“) 

a 

Predávajúci: Michaela Fruit  

Sídlo: Kempelenová 37, 010 01 Žilina   

IČO: 401 31 751  

Zastúpený: Michaela Soláriková 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.   

Číslo účtu - IBAN: SK51 1100 0000 0026 1839 5082  

Kontaktná osoba: Michaela Soláriková   

Tel.: +421 917 374 570   

Objednávky:  +421 917 374 570  

E-mail: michaela@michaelafruit.sk   

(ďalej len „predávajúci“) 

(ďalej len predávajúci a kupujúci spolu ako „účastníci dohody“) 

 

Preambula 

Účastníci dohody považujú za nesporné, že dňa 15.04.2019 uzavreli Rámcovú dohodu č. 7/ŠJ/2019, 

na predmet zákazky: „Zemiaky, zelenina, ovocie a strukoviny pre školskú jedáleň“ (ďalej len 

„Dohoda“).  

Článok I.  

Predmet Dodatku 

 

1. V súlade s Článkom VI. Bodu 2 Dohody na základe písomnej žiadosti zo dňa 04.11.2019 sa 

predávajúci a kupujúci dohodli, že ku dňu 08.11.2019 sa mení príloha č. 1 Dohody – „Cenová 

ponuka – špecifikácia“ a nahrádza sa novou prílohou č. 1 – „Špecifikácia – cenová ponuka“, 

ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku. 

2. Ostatné ustanovenia  Rámcovej dohody č. 7/ŠJ/2019 ostávajú nezmenené. 

 

Článok II.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. 

Kupujúci obdrží tri vyhotovenia a predávajúci jedno vyhotovenie Dodatku.  
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2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi orgánmi oboch strán 

účastníkov dohody a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle 

kupujúceho.  

3. Účastníci dohody prehlasujú, že si tento Dodatok prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak 

súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.  

 

Príloha č. 1 – Špecifikácia – cenová ponuka 

 

 

V Žiline, dňa:05.11.2019     V Žiline, dňa: 05.11.2019 

 

 

Predávajúci: Kupujúci: 

 

 

 

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

                                                                                              Ing. Mária Vítová, PhD., MBA  

           dodávateľ                                                                         riaditeľka školy 


