Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 45/17-Z
uzatvorenej podľa ustanovení § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
medzi
Článok I.
Zmluvné strany
1. Predávajúci:
Obchodné meno: INMEDIA, spol. s r.o.
Sídlo:
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen
Štatutárny orgán: Ing. Miloš Kriho, konateľ spoločnosti
č. telefónu:
045/5363008
č. faxu:
045/5326976
e-mail: inmedia@inmediazv.sk
IČO:
36019208
Zápis v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro, vl. č. 4345/S
DIČ:
2020066829
IČ DPH:
SK2020066829
Bankové spojenie:UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej
banky
Číslo účtu:6619429000/1111
SWIFT:
UNCRSKBX
(ďalej len ako „predávajúci“)
2. Kupujúci:
Názov: Mesto Turany
Sídlo: Osloboditeľov 83/91, 038 53 Turany
IČO: 00316962
DIČ: 2020595049
Bankové spojenie: VÚB a.s., Martin ,
č.ú. 16728362/0200
Zastúpené: Ing. Miroslav Blahušiak – primátor
Tel.:043/ 4929400
E-mail:turany@turany.sk
(ďalej len „kupujúci“)

1/2

Článok II.
2.1 Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 18.08.2017 Rámcovú dohodu na dodanie tovaru,
ktorej predmetom je dohoda o podmienkach opakovaných dodávok „Mliečnych výrobkov“.
2.2. Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom dohody prestávajú byť položky mlieko 1,5% a
maslo 125g 82%. Dôvodom zmeny je vývoj cien na trhu, ktorý spôsobil prudký nárast cien u
uvedených komoditách, čím predávajúci nie je schopný dodržať zmluvné ceny.
2.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v ostatných ustanoveniach sa rámcová dohoda nemení.
Článok III.
3.1 Tento dodatok č. 1 bol vyhotovený podľa slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle
obidvoch zmluvných strán a ani jedna z nich ho neuzavrela v tiesni, v omyle ani za nápadne
nevýhodných podmienok.
3.2 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť
originálu. Kupujúci obdrží 1 vyhotovenie a predávajúci 1 vyhotovenie dodatku.
3.3 Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísaním oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovej sídle kupujúceho.
3.4 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpísali.

Predávajúci:

Kupujúci:

Vo Zvolene, dňa: 6.10.2017

V Turanoch dňa: 26.09.2017

...................................................
Ing. Miloš Kriho
konateľ

.......................................................
Ing. Miroslav Blahušiak
primátor
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