Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve
uzatvorenej podľa § 409 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb., v znení neskorších
predpisov dňa 8.2.2018
I. Zmluvné strany
Kupujúci:
Názov organizácie: Obec Pečovská Nová Ves
Sídlo organizácie:

Hlavná 33 , 082 52 Pečovská Nová Ves

IČO:

00327590

DIČ:

2020711660

V zastúpení:

PhDr. Jaroslav Dujava, starosta obce

Bankové spojenie:

PRIMA BANKA Slovensko, a.s.

Číslo účtu:

8818957016/5600

IBAN:

SK23 5600 0000 0088 1895 7016

Predávajúci:
Názov organizácie: KONNEX s.r.o.
Sídlo organizácie:

Trstínska cesta 9, 917 01 Trnava

IČO:

17 639 727

DIČ:

2020390075

IČ DPH:

SK2020390075

V zastúpení:

p.Karol Kováč, p.Michal Pethö, konatelia spoločnosti

Bankové spojenie:

UniCreditBank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu:

112 540 10 05 / 1111

IBAN:

SK 59 1111 0000 0011 25401005
II. Predmet dodatku č.1 zmluvy

1. Predmetom dodatku č.1 je zmena špecifikácie farby a účelu použitia šiestich plastových
nádob, konkrétne troch kusov žltej farby určených na separáciu plastov a troch kusov
zelenej farby určených na separáciu skla na šesť kusov čiernej farby určených na
zmesový komunálny odpad v zmysle technickej špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1
zmluvy, pričom táto zmena nemá vplyv na cenu plastových nádob, ktorých dodanie je
predmetom zmluvy.
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III. Záverečné ustanovenia
1. Tento dodatok zmluvy podlieha zverejneniu v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, nadobúda platnosť dnom podpísania
oboma zmluvnými stranami a účinnosť dnom nasledujúcim po zverejnení na webovom
sídle verejného obstarávateľa.
2. Dodatok zmluvy sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch. Po podpise Dodatku zmluvy
obdrží každá zo zmluvných strán po dvoch (2) rovnopisoch.
3. Zmluva môže byt doplnená alebo zmenená len písomnými a číslovanými dodatkami k
Zmluve, podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.
4. Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o zmene adresy, bankového spojenia a
iných podstatných záležitostí, ktoré by ovplyvnili vzájomnú spoluprácu podľa tejto
Zmluvy.
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok zmluvy prečítali, obsahu, ktorý považujú za
určitý a zrozumiteľný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú
akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

Pečovská Nová Ves, dňa 13.04.2018

V Trnave, dňa 11.04.2018

Kupujúci:

Predávajúci:

Obec Pečovská Nová Ves
PhDr. Jaroslav Dujava
starosta obce

Karol Kováč
konateľ spoločnosti
Michal Pethö
konateľ spoločnosti

Prílohy:
Príloha č. 1.: Technická špecifikácia predmetu zmluvy
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Príloha č. 1.: Technická špecifikácia predmetu zmluvy

Kontajner symetrický o objeme 10 m 3 ( pre reťazový naťahovák ) - 3 ks
Podlaha kontajnera je z plechu hr. min. 4mm.Vaňa a bočné steny z oceľového plechu min. hrúbky
3 mm, vodotesne zvarené .Protikorózne ošetrenie min. 2x základným syntetickým náterom a min.
2 x vrchným syntetickým náterom.
Farba náteru: modrá
Označenie kontajnerov : Obec Pečovská Nová Ves
plastových nádob CLE 1100 - 9 k s
Farebné prevedenie :
Plastový na zmesový komunálny odpad - čierny - 9 ks
Kontajnery sú vybavené 4 otočnými kolieskami z toho 2 predné sú vybavené brzdou. Odolné UV
žiareniu – žiarové zinkovanie, rezistentné voči chemickým a biologickým vplyvom. Opatrené
zátkou na odtok vody, rukoväť po bokoch kontajnera.
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