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              Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. 71/02/2021/SC KSK 

Nákup asfaltového betónu 

 

Časť č. 3 lokalita, Harichovce, Dedinky, Stratená, Dobšiná  

 

uzatvorenej v zmysle §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších 

predpisov a  zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „dohoda“) 

 

 

 

Objednávateľ: 

názov:      Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo: podľa zriaďovacej listiny:   Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa:    Ostrovského 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene organizácie :  doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ  

osoba oprávnená rokovať 

vo veciach technických                            Ing. Juraj Gubík, prevádzkový riaditeľ 

IČO:       35555777   

DIČ:       2021772544 

IČ DPH:     SK 2021772544 

bankové spojenie:    Štátna pokladnica 

číslo účtu:  7000409705/8180 

IBAN:                                                       SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA 

právna forma:   Príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym   

                                                                  krajom 

spojenie:                             tel.: 055/7894933 

                              fax: 055/7894936 

 web stránka pre zverejnenie zmluvy:     www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK –    ZMLUVY...) 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a  

 

Dodávateľ:    EUROVIA SK, a. s.  

sídlo:                                                        Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 

podľa zriaďovacej listiny:   

korešpondenčná adresa:   Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 

zastúpený:                Ing. Róbert Šinály – generálny riaditeľ 

                                                                Ing. Juraj Dančišín – obchodný riaditeľ 

vo veciach obchodných:  Ing. Marcel Baláž – riaditeľ závodu Obaľovne 

IČO:      31651518   

DIČ:      2020490274 

IČ DPH:    SK2020490274 

bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a. s. 

číslo účtu: 5027956451/0900 

právna forma:  akciová spoločnosť 

spojenie:                                                  marcel.balaz@eurovia.sk, tel: 0908 774 139 

 

        
(ďalej len „dodávateľ“) 

 
 

http://www.scksk.sk/
mailto:marcel.balaz@eurovia.sk
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  Článok I 

Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.03.2021 Rámcovú dohodu č. 71/02/2021/SC KSK (ďalej  len 

ako „rámcová dohoda“) na základe verejného obstarávania, postupom podľa zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2. Z dôvodu chyby v písaní v častiach týkajúcich sa: ceny tovaru v článku III bod 1 rámcovej 

dohody a maximálneho finančného limitu objednávok v článku III bod 4 rámcovej dohody, 

zmluvné strany sa v súlade s článkom IX bod 3 rámcovej dohody dohodli na nasledovnom 

Dodatku č. 1 k rámcovej dohode (ďalej aj ako „dodatok“), ktorým sa rámcová dohoda mení 

takto: 

 

 

 

 

Článok III Cena a platobné podmienky bod 1 rámcovej dohody sa v časti „Cena celkom 

v EUR bez DPH“ uvedenej v tabuľkovom formáte mení nasledovne: 

 

Názov predmetu zákazky 
Merná 

jednotka 

Cena celkom 

v EUR bez DPH  

DPH 20 % 

v EUR 

Cena celkom  

v EUR s DPH 

Nákup asfaltového betónu, 

časť č. 3, lokalita: 
Harichovce, Dedinky, 

Stratená, Dobšiná 

súbor 22 250,00 4 450,00 26 700,00 

 

 

 

 

Článok III Cena a platobné podmienky ods. 4 rámcovej dohody sa mení nasl.: 
 

Maximálny finančný limit objednávok podľa tejto rámcovej dohody je 22 250,00 EUR bez 

DPH (26 700,00 EUR s DPH). Predpokladané množstvo dodávaného tovaru je uvedené 

v Prílohe č. 1 tejto dohody. 

 

 

 

Ostatné ustanovenia rámcovej dohody zostávajú nezmenené 

 

 

 

Článok II 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť rámcovej dohody. 

2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

3. Právne vzťahy zmluvných strán týmto dodatkom alebo rámcovou dohodou výslovne 

neupravené sa riadia prísl. ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných platných 

právnych predpisov. 

4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po dve (2) vyhotovenia. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, s jeho 

obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.  
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V Košiciach, dňa: 14.04.2021       V Košiciach, dňa: 12.04.2021 

 

Za objednávateľa:                                                                    Za dodávateľa: 

 

 

_____________________________________                        __________________________ 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja                                EUROVIA SK, a. s. 

Doc. Ing. Anton Trišč, PhD., MBA, generálny riaditeľ                 Ing. Róbert Šinály, generálny riaditeľ 

 

 

 

 

 

                                                                                                         __________________________ 

                                                                                                        EUROVIA SK, a. s. 

                                                                                                        Ing. Juraj Dančišín, obchodný riaditeľ 

            

      
 

 

 

 

 

 

 
 


