
DODATOK č. 1 

 

Rámcová dohoda č. 1/2020 
 

 Uzavretá v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a podľa § 409 č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ( ďalej len 

Obchodný zákonník), medzi zmluvnými stranami. 

 

Kupujúci:                  Centrum sociálnych služieb Brezovec 

Sídlo:                          M. Hattalu 2161, 026 01 Dolný Kubín 

štatutárny zástupca: PhDr. Soňa Miháliková  

bankové spojenie:     Štátna pokladnica 

IBAN :                        SK27 8180 0000 0070 0048 5812  

IČO:                           17060664  

DIČ:                           2020562324  

telefón:                       043/5884881  

email:                         dddk@vuczilina.sk  

 

Predávajúci:              Výroba a obchod Švagerko s.r.o.  

Sídlo:                          Obrancov mieru 453, 059 34 Spišská Teplica  

Zápis:                         V Obchodnom registri okresného súdu Prešov, vložka 14192/P 

štatutárny zástupca: Pavol Švagerko  

kontaktná osoba:      Pavol Švagerko 

bankové spojenie:     VÚB 

IBAN:                        SK92 0200 0000 0017 2889 5251  

IČO:                           36486256 

IČ DPH:                    SK2020020794 

telefón:                       0903 640954 

email:                        svagerko@svagerko.sk 

 

 

     K zmene v Rámcovej dohode č. 1/2020 uzavretej dňa 26.11.2020 v Dolnom Kubíne a v 

Spišskej Teplici dňa 26.11.2020 dochádza z dôvodu inflácie – rastu cien Tovaru (od 12- 

37%) v čl. IV, ostatné články zmluvy ostávajú nezmenené. Článok IV Rámcovej dohody č. 

1/2020 uzavretej dňa 26.11.2020 v Dolnom Kubíne a v Spišskej Teplici dňa 26.11.2020 bude 

nasledovný: 

  
Článok IV 

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

 4.1    Kúpna cena jednotlivých položiek Predmetu plnenia je stanovená na základe úspešnej 

ponuky Predávajúceho ako víťazného uchádzača v rámci verejného obstarávania, v súlade so 

zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z. z., 

ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a to vo 

výške uvedenej v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.  

4.2     Celková cena za Predmet plnenia sa stanoví ako súčet súčinov objednaných množstiev 

Tovaru a zmluvných jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. Zmluvné 

strany sa zároveň dohodli, že celková kúpna cena z dôvodu rastu inflácie dodaného Tovaru 

počas celkovej doby trvania tejto Zmluvy nepresiahne 27 967,90 Eur bez DPH, čo pri 20% 

sadzbe tvorí sumu 33 561,48  s DPH. V prípade, ak by hrozilo prekročenie finančného limitu 
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stanoveného podľa predchádzajúcej vety je Predávajúci povinný o tejto skutočnosti 

informovať Kupujúceho.. 

 

4.3    Jednotková kúpna cena jednotlivých položiek Tovaru je platná a nemenná počas celej 

doby trvania tejto Zmluvy a jej súčasťou sú aj všetky náklady Predávajúceho súvisiace s 

dodaním Tovaru do Miesta plnenia. Jednotková kúpna cena sa môže upraviť počas platnosti 

zmluvy nižšie v prípadoch, že sa zistí, že ceny na trhu sú nižšie v priebehu platnosti zmluvy, 

alebo ceny na trhu sú vyššie v priebehu platnosti zmluvy z dôvodu inflácie – rastu cien 

Tovaru. 

Jednotková kúpna cena jednotlivých položiek Tovaru môže byť upravovaná len na základe 

okolností, ktoré nastali nezávisle od vôle Zmluvných strán a to len v prípade:  

a)    ak počas doby trvania tejto Zmluvy dôjde k legislatívnym zmenám alebo 

administratívnym opatreniam štátu, ktoré majú priamy vplyv na jednotkovú kúpnu cenu 

ktorejkoľvek z položiek Tovaru,  

b)    ak dôjde počas doby trvania tejto Zmluvy k zníženiu jednotkovej kúpnej ceny 

ktorejkoľvek z položiek Tovaru je Predávajúci povinný o tom písomne informovať 

Kupujúceho rovnako ako o akciovom znížení položiek Tovaru. V takomto prípade sa 

jednotková cena príslušného Tovaru v tomto rozsahu zníži, alebo  

c)    ak počas doby trvania tejto Zmluvy dôjde k zmene colných alebo daňových predpisov 

alebo k iným podobným opatreniam, ktoré majú priamy vplyv na jednotkovú kúpnu cenu 

ktorejkoľvek z položiek Tovaru, alebo  

d)    ak dôjde počas doby trvania tejto Zmluvy k zvýšeniu jednotkovej kúpnej ceny z 

dôvodu  inflácie – rastu cien Tovaru, ktorejkoľvek z položiek Tovaru, je Predávajúci 

povinný o tom písomne informovať Kupujúceho. V takomto prípade sa jednotková cena 

príslušného Tovaru v tomto rozsahu zvýši o 10 %.  

Dôvod úpravy jednotkovej kúpnej ceny jednotlivých položiek Tovaru musí byť 

preukázaný. 

 

 

Za  predávajúceho                                                              Za kupujúceho 

 

V Spišskej Teplici dňa 03.06.2022.                                    V Dolnom Kubíne dňa 03.06.2022.  

 

 

 

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

Pavol Švagerko                                                                  PhDr. Soňa Miháliková  

Štatutárny zástupca -konateľ                                             Štatutárny zástupca - riaditeľka 

  


