DODATOK č. 1 ku KÚPNEJ ZMLUVE
č. 1100027274/2013/5400/007
uzavretej podľa § 409 a nasl. zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
(ďalej len „dodatok č.1“)
Zmluvné strany
Kupujúci:
Právna forma:
Zapísaná:
Štatutárny orgán :
Osoba oprávnená na podpis
Zmluvy v zmysle Nariadenia
č. 2/2009 GR ZSR:
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
DIČ:
IBAN:
SWIFT kód:

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme “ŽSR“
Klemensova 8, 813 61 Bratislava
Iná právnická osoba
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 312/B
Ing. Dušan Šefčík, generálny riaditeľ ŽSR
Ing. Rastislav Glasa, námestník GR pre ekonomiku
Ing. Regina Víteková, riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky a obstarávania
Všeobecná úverová banka, a.s.
35-4700012/0200
31 364 501
SK2020480121
2020480121
SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SUBASKBX

(ďalej len „kupujúci“)

Predávajúci:

ELEKTRON-ETTO, s.r.o.
Školní 185
753 66 Hustopeče nad Bečvou
Právna forma:
spoločnosť s ručením obmedzeným
Zapísaný v Obchodnom registri: Krajský súd v Ostrave, oddiel: C, vložka číslo 40028
Štatutárny orgán:
konatelia
Petr Jankových
Zděnka Jankových
Pavel Drda
Ing. Josef Otradovský
Ladislav Uchytil
IČO:
26906040
IČ DPH:
CZ26906040
DIČ:
26906040
Bankové spojenie:
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:
189173318/0300
SWIFT/BIC:
CEKOCZPP
IBAN:
CZ89 0300 0000 0001 89173318
(ďalej len „predávajúci“)
(ďalej spoločne „zmluvné strany“)

Preambula
Zmluvné strany uzavreli dňa 14.05.2013 Kúpnu zmluvu č. 1100027274/2013/5400/007 (ďalej len „zmluva“), s charakterom
rámcovej kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je dodanie tovaru: „Telesá ohrevu výhybiek a príslušenstvo“ (ďalej len
„tovar“, alebo „predmet zmluvy“) uskutočňované na základe konkrétnych písomných objednávok kupujúceho.
Predmetom tohto dodatku č. 1 je predĺženie doby, počas ktorej môže kupujúci objednávať tovar od predávajúceho,
z dôvodu možnosti objednávania tovaru počas dlhšej doby, vzhľadom na zatiaľ nevyčerpaný maximálny finančný objem
zmluvy a zmeny a doplnky, ktoré sa týkajú určenia ceny, platobných podmienok a odstúpenia od zmluvy.
Zmeny zmluvy urobené prostredníctvom tohto dodatku č. 1 podstatným spôsobom nemenia predmet pôvodne uzavretej
zmluvy.
Článok I.
Predmet dodatku č. 1
Zmluvné strany sa na základe článku IX. bod 1. Všeobecných obchodných podmienok ŽSR pre nákup tovarov (ďalej len
„VOP“), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, dohodli na jej nasledovných zmenách a doplnkoch:
Na prvej strane zmluvy sa do časti „Faktúru zaslať dvojmo na“ dopĺňa nasledujúca veta:
„Faktúru môže predávajúci zaslať aj elektronickou formou. Informácie o možnosti elektronického zasielania faktúry sú
uvedené na stránke www.zsr.sk.“
Na prvej strane zmluvy v časti „Špecifikácia tovaru“ sa pôvodné znenie:
„Predmetom tejto KZ je dodanie tovaru – „Telesá ohrevu výhybiek a príslušenstvo“, zoznam položiek predmetu
požadovaného záväzku uvedeného v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy v zmysle ponuky PT
0470/2013/DoO. Vyhradzujeme si právo na docenenie obdobných položiek. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku
potreby dodania aj ďalších, v prílohe neuvedených položiek, kupujúci požiada predávajúceho o ocenenie týchto položiek
a po vzájomnom odsúhlasení jednotkových cien sa predávajúci zaväzuje kupujúcemu tieto dodať. Kupujúci je oprávnený na
základe tejto zmluvy uskutočniť nákup takýchto „docenených položiek“ v maximálnej hodnote 15 402, 10 €. Cena za MJ je
vrátane dopravy do miesta dodania, je pevná a maximálna. Dodávka bude uskutočnená výhradne na základe písomných
objednávok vystavených v systéme SAP ECC 5.0 predložených kupujúcim podľa aktuálnej prevádzkovej potreby
kupujúceho a v dohodnutej lehote. Celková cena tovaru na základe tejto zmluvy: maximálne do: 92 412, 60 EUR bez DPH.
Doba platnosti do: 24 mesiacov
mení nasledovne:
„Predmetom tejto KZ je dodanie tovaru – „Telesá ohrevu výhybiek a príslušenstvo“, zoznam položiek predmetu
požadovaného záväzku uvedeného v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy v zmysle ponuky PT
0470/2013/DoO. €. Cena za MJ je vrátane dopravy do miesta dodania, je pevná a maximálna. Dodávka bude uskutočnená
výhradne na základe písomných objednávok vystavených v systéme SAP ECC 5.0 predložených kupujúcim podľa aktuálnej
prevádzkovej potreby kupujúceho a v dohodnutej lehote.
Maximálny finančný objem, v hodnote ktorého je možné tovar v súlade s touto zmluvou objednať: 77 010, 50 € bez DPH.
Predávajúci výslovne vyjadruje súhlas s tým, že kupujúci, ktorý bude objednávať plnenie podľa svojich aktuálnych
požiadaviek, nemusí počas trvania tejto zmluvy objednať plnenie zodpovedajúce výške dohodnutej celkovej ceny.
Predávajúci sa zaväzuje, že voči kupujúcemu nebude uplatňovať žiadne sankcie z dôvodu nevyčerpania dohodnutej
celkovej ceny.
Kupujúci je oprávnený robiť objednávky na dodanie tovaru v zmysle tejto zmluvy najdlhšie do: 14.05.2016, alebo do
vyčerpania maximálneho finančného objemu uvedeného v tejto zmluve, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.“

V čl. II. VOP „Cena“ sa pôvodné znenie označuje ako bod 1. Do čl. II. VOP „Cena“ sa za bod 1. vkladajú nové body
2. až 4.:
2.

„V prípade, že kupujúci zistí, že došlo k poklesu cien porovnateľných tovarov na relevantnom trhu, t.j. ceny za daný
tovar na trhu sú nižšie, než ceny určené touto zmluvou, predávajúci sa zaväzuje, odo dňa doručenia oznámenia
o zistenom poklese ceny tovaru od kupujúceho, dodávať tovar za cenu najviac v sume priemeru medzi tromi najnižšími
cenami daného tovaru zistenými na trhu. Takto určená nová, znížená cena tovaru bude uvedená v oznámení o zistenom
poklese ceny tovaru.

3.

4.

Kupujúci bude porovnávať ceny daného tovaru prvý krát najskôr po uplynutí šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto
dodatku č. 1, následne každý kalendárny polrok. Porovnávaným obdobím bude obdobie šiestich mesiacov
bezprostredne predchádzajúcich vykonávanému porovnávaniu cien a následnému určovaniu cien podľa tohto článku,
pričom kupujúci vezme do úvahy aspoň tri cenové ponuky na identické alebo zastupiteľné tovary, ak v čase ich
zisťovania existujú.
Kupujúci vždy oznámi predávajúcemu zistenie o poklese ceny tovaru, ak k takémuto zisteniu dospeje, ešte pred
vystavením objednávky na tento tovar. Spolu s týmto oznámením zašle kupujúci predávajúcemu i rozbor porovnania
cien daného tovaru, ktorým pokles ceny a určenie novej, zníženej ceny deklaruje. Po oznámení o poklese ceny tovaru a
doručení objednávky bude predávajúci fakturovať tovar už v nových cenách.“

V čl. VI. „Platobné podmienky“ bod 1. VOP sa pôvodné znenie:
1.

Kupujúci neposkytuje finančný preddavok ani zálohovú platbu. Úhrada kúpnej ceny sa uskutoční výhradne
bezhotovostným platobným stykom na základe faktúr vystavených Predávajúcim.“

mení nasledovne:
„1. Kupujúci neposkytuje finančný preddavok ani zálohovú platbu. Úhrada kúpnej ceny za dodaný tovar bude realizovaná
bezhotovostným platobným stykom na účet predávajúceho uvedený v záhlaví tejto zmluvy na základe faktúr
vystavených predávajúcim. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú je možné vykonať len na
základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou.“
V čl. VI. „Platobné podmienky“ bod 8. VOP sa pôvodné znenie:
„8. Pre platnosť postúpenia pohľadávky v prospech tretej osoby z titulu kúpnej ceny a jej príslušenstva sa vyžaduje
písomný súhlas Kupujúceho.“
mení nasledovne:
„8. Predávajúci sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči kupujúcemu nepostúpi (ani s nimi nebude inak obchodovať) tretej
strane bez písomného súhlasu kupujúceho. V prípade porušenia tohto dojednania je predávajúci povinný uhradiť
kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20 % z hodnoty pohľadávky, ktorú postúpil. Pre vylúčenie akýchkoľvek
pochybností týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo kupujúceho na náhradu škody tým nie je
dotknuté.“
Do čl. VI. „Platobné podmienky“ VOP sa za bod 8. vkladajú nové body 9 a 10, ktoré znejú nasledovne:
„9. Ak bude predávajúci zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle
zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, kupujúci uhradí predávajúcemu sumu zníženú
o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenej na faktúre. Túto nezaplatenú sumu uhradí kupujúci predávajúcemu na
základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušné obdobie čestným vyhlásením, že DPH uvedená na
faktúre pre kupujúceho bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania
a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.
10. Predávajúci nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akúkoľvek svoju pohľadávku vyplývajúcu z tejto
zmluvy proti pohľadávke kupujúceho.“
Do čl. VIII. „Odstúpenie od zmluvy a trvanie zmluvného vzťahu“ VOP sa do bodu 1. za bod 1.2. vkladajú nové body
1.3. a 1.4., ktoré znejú nasledovne:
„1.3. predávajúci poruší povinnosti uvedené v čl. II. bod 2. a 4. VOP,
1.4. bol predávajúci zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle
zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“
Článok II.
Záverečné ustanovenia dodatku č. 1
Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť
v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení, dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
Ostatné ustanovenia zmluvy, neupravené týmto dodatkom č. 1, zostávajú v platnosti nezmenené.
Tento dodatok č. 1 je vypracovaný v troch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží kupujúci a jedno predávajúci.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok č.1 pred jeho podpisom prečítali, rozumejú jeho obsahu, že bol uzavretý
slobodne, vážne a určite a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave dňa ...................
Za kupujúceho:
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
v skrátenej forme „ŽSR“

....................................
Ing. Rastislav Glasa, v. r.
Námestník GR ŽSR pre ekonomiku

V Hustopečích nad Bečvou dňa .............
Za predávajúceho:
ELEKTRON-ETTO, s.r.o.

.............................................................
Ladislav Uchytil, v. r.
Jednatel

