
Dodatok č. 1/2015  

ku Kúpnej zmluve č. Z201523436_Z                                                        

Zmluvné strany: 

 

Názov:   Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo:    Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava 

Zastúpený:   Ing. Igor Federič 

IČO:      00 151 513 

(ďalej len „objednávateľ“)  

 

a 

 

Názov:   A S C spol. s r.o. 

Sídlo:    Ľudovíta Stárka 18, 911 05 Trenčín 

Zastúpený:   Ing. Ján Mráz, konateľ  

IČO:    31 432 981 

(ďalej len „dodávateľ“) 

 

(objednávateľ a dodávateľ ďalej jednotlivo ako „Zmluvná strana” a spoločne ako „Zmluvné 

strany”) 

 

uzavreli nasledovný Dodatok č. 1/2015 

 

 ku Kúpnej zmluve č. Z201523436 (ďalej ako „Dodatok“),  

a to v súlade s ustanovením článku V odsek 5.5 Kúpnej zmluvy  

č. Z201523436_Z (ďalej ako „Pôvodná zmluva“) a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

 

I. 

Predmet a obsah dodatku  

 

1. Zmluvné strany sa z dôvodu posudzovania ekvivalentnosti pri vybraných druhoch tovaru 

ponúknutých dodávateľom v realizovanom verejnom obstarávaní dohodli, že znenie čl. III 

ods. 3.2 Pôvodnej zmluvy sa v plnom rozsahu ruší a nahrádza sa novým znením 

nasledovne:  

Čas / lehota plnenia Zmluvy: 

05.10.2015 pri tovare špecifikovanom v čl. II ods. 2.3 Pôvodnej zmluvy bod 7-14, 16, 

17,20, 21, 23, 25-27, 30, 32-35. 

Najneskôr do 15.10.2015 pri tovare špecifikovanom v čl. II ods. 2.3 Pôvodnej zmluvy bod 

1-6, 15, 18, 19, 22, 24, 28, 29, 31.  

 

 

Článok II. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Pôvodnej zmluvy. 

 



2. Dodatok nadobúda platnosť v deň, keď bude jeden alebo viac z jeho originálov podpísaný 

všetkými oprávnenými zástupcami všetkých Zmluvných strán. 

 

3. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 5a 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 

v spojitosti s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 

predpisov. 

 

4. Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých dva (2) dostane dodávateľ 

a štyri (4) objednávateľ. 

 

5. ZMLUVNÉ STRANY VYHLASUJÚ, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom 

obmedzená a že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s 

ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a nie za nápadne 

nevýhodných podmienok vlastnoručne a bez výhrad podpísali. 

 

 

OBJEDNÁVATEĽ             DODÁVATEĽ  

   

Ing. Igor Federič, vedúci úradu vlády         Ing. Ján Mráz, konateľ 

 

 

 

Podpis: ______________________     

 

 

 

Dátum: ______________________  

Miesto: Bratislava 

  

Podpis: ______________________ 

 

 

 

Dátum: ______________________ 

Miesto: Bratislava 

  

 

 

 

 

 


