DODATOK Č. 1 K RÁMCOVEJ KÚPNEJ ZMLUVE
č. 114411/2013-KOV
uzavretej v súlade s § 11 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v platnom znení („ZVO“) a nasl. Zákona č. 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný
zákonník, v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)
medzi

Sídlo:
Štatutárny orgán/štatutár:

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:

Železiarne Podbrezová a.s.
Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová
Ing. Ľubor Schwarzbacher – člen predstavenstva a technický
riaditeľ
Ing. Marian Kurčík – podpredseda predstavenstva a ekonomický
riaditeľ
31 562 141
SK2020458704
Slovenská sporiteľňa, a.s.
0303250605/0900
SK6009000000000303250605
GIBASKBX

(ďalej len „Kupujúci“)
a

IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:

ŽĎAS, a.s.
Strojírenská 6, 591 71 Žďár nad Sázavou, Česká republika
Ing. Miroslav ŠABART – podpredseda predstavenstva
Ing. Stanislav HRDINA
46347160
CZ46347160
Raiffeisenbank a.s.
1004022578/5500
CZ16 5500 0000 0010 0402 2578
RZBC CZ PP

E-mail:
Tel.:
Fax.:
Internetová adresa:

stanislav.suhaj@zdas.cz
+ 420 566 64 3998
+ 420 566 64 2848
www.zdas.cz

Sídlo:
Štatutárny orgán/štatutár:

(ďalej len „Predávajúci“)
(kupujúci a predávajúci ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“)

Čl. XII - Záverečné ustanovenia , bod 6 sa upravuje v nasledovnom znení :

Čl. XII
Záverečné ustanovenia
1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia právom Slovenskej republiky, najmä príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi Slovenskej
republiky.
2. Zmluva môže byť doplnená a zmenená len na základe písomného dodatku podpísaného
Zmluvnými stranami.

3. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa zmluvy na inú
osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.
4. Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a odseku Zmluvy sú vymáhateľné nezávisle
od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných
ustanovení.
5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom kupujúci obdrží tri vyhotovenia Zmluvy
a predávajúci obdrží jedno vyhotovenie.
6. Zmluva je platná a účinná dňom podpísania obidvomi Zmluvnými stranami do 31.08.2015, resp.
do vyčerpania maximálnej ceny Predmetu plnenia, ak toto nastane skôr. Maximálna cena
predmetu plnenia je 165.622,00,- EUR bez DPH.
Ostatné body zmluvy ostávajú bez zmien .
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni
zverejnenia na webovej stránke Kupujúceho .

Za Kupujúceho
V Podbrezovej, dňa ......................

Za Predávajúceho
V Žďáře nad Sázavou dňa .............................

.....................................................
Ing. Marian Kurčík
podpredseda predstavenstva
a ekonomický riaditeľ

...................................................................
Ing. Miroslav Šabart
podpredseda predstavenstva

.....................................................
Ing. Ľubor Schwarzbacher
člen predstavenstva
a technický riaditeľ

....................................................................
Ing. Stanislav Hrdina
člen predstavenstva

Prílohy: č.1 – Podrobný Opis predmetu plnenia - Ponuka č. K-405-4205

