
Dodatok Č. 1 ku
Kúpnej zmluve

uzavretý podl'a príslušných ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č.
513/1991 Zb. v znen} neskorších predpisov.

Dňa 09.05.2011 nadobudla účinnosť Kúpna zmluva na dodanie tovaru s názvom predmetu zákazky
s názvom "Didaktické pomôcky, odborná literarúra, zariadenie a vybavenie".
Zmluva bola uzatvorená na základe procesu verejného obstarávania medzi prijímatel'óm a úspešným
uchádzačom ( ďalej len zmluvné strany) :

1. Zmluvné strany

1.1 Kupujúci

Názov:
So sídlom:
Štatutárny zástupca, funkcia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel:
e-mail:
web:

Reedukačné centrum
Trstín 335, 919 05 Trstín
Mgr.Plevková Zlatica, riaditel'ka školy
Štátna pokladnica
7000089246/8180
00163317
2021147403

+ 421 33 598 3113
rdmtrstin@post.sk
www.rctrstin.edupage.org

1.2 Predávajúci

Názov:
So sídlom
Zastúpenie:
Bankové spojenie:
Číslo účtu
IČO
DIČ:
IČ DPH:
Tel
Fax:
e-mail:
web:
Zápis:

Daffer spol. s r.o
Včelárska 1, 971 01 Prievidza
Ing. Krajčovič Daniel
Slovenská sporitel'ňa a.s.
0372767800 10900
36320439
2021592518
SK2021592518
+ 42146 5198711
+ 421 46 5198777
skola@daffer.sk
http://www.daffersk
Obchodný register Okresný súd Trenčín,
oddiel: Sro, vložka 12881 1 R, deň zápisu : 20.09.2001

2. Zmluvné strany uzatvárajú Dodatok Č. 1 v nasledovnom znení:

2.1. Predmetom dodatku je zmena v prílohe Č. 1 Cenová ponuka, ktorej obsahom je podrobná
špecifikácia predmetu zmluvy s ocenením jednotlivých položiek dodávaného tovaru ..

2.2 Dôvodom na uzatvorenie dodatku Č. 1 je ukončenie tlače pôvodne ponúkaných kníh, kde sa
nechystá ani dotlač týchto titulov.

Zoznam položiek je v nasledovnom znení:

34. Odborná literatúra pre pedagógov - Stroje a zariadenia
1. Práčky a sušičky
2. Vysávače



2.3 Zmluvné strany dohodli, že tie položky, ktoré už nie sú na trhu dostupné, nebudú predmetom
dodávky.

2.4. Položky vylúčené z predmetu dodávky podľa názvu, množstva a ceny sú uvedené v nasledujúcej
tabuľke:

2.5 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že sa tým znižuje celková hodnota dodávaného tovaru podľa
kúpnej zmluvy o sumu 40,00 € s DPH.

3. Záverečné ustanovenia

3.1 Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy , ktoré nie sú upravené Dodatkom č.1, zostávajú v platnom
pôvodnom znení

3.2 Dodatok je možné meniť a doplňať len na základe vzájomnej písomnej dohody zmluvných strán.

3.3. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom
rovnopise.

3.4. Zmluvné strany po prečítaní textu Dodatku Č. 1 zhodne prehlasujú, že jeho zneniu porozumeli a že ho
uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho pripájajú pod jeho znenie svoje podpisy.
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Mgr. Plevková Zlatica
riaditel'ka

Reedukačné centrum
91905 Trstín .
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