
                                             Dodatok č.2 

k Rámcovej zmluve na dodávku tovaru – ovocia a zeleniny uzatvorenej podľa § 409 Ob-

chodného  zákonníka a § 117 zákona č. 343/2015 Z.z.  o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami 

 

                                                         Článok I. 

                                                   Zmluvné strany 

 

Kupujúci :     Stredná odborná škola obchodu a služieb,  

                     T.Vansovej č. 2 , 955 01  Topoľčany 

 

                      Zastúpená :  Mgr. Milan Naňo – riaditeľ 

                      IČO . 893480 

                      DIČ :  20204196565 

                      Bankové spojenie :  Štátna pokladnica , Bratislava 

                      Číslo účtu – IBAN: SK94 8180 0000 0070 0030 8066 

                                                      SK43 8180 0000 0070 0030 8402 

                                                                                                                  /dalej len „kupujúci“/ 

a 

 Predávajúci :  Michal Švec MFM – fruit 

                       Streďanská 1796, 955 01  Topoľčany 

  

                       Zastúpený : Michal Švec 

                       IČO :  34 670 211 

                       DIČ : 102088872 

                       Zapísaný v Živnost. registri Okresného úradu Topolčany pod číslom 406-6935 

                       Bankové spojenie, VÚB Topoľčany 

                       Číslo účtu – IBAN :  SK84 0200 0000 0011 5881 7859 

                                                                                                           / dalej len „predávajúci“/ 

 

                                                           



                                                            Článok II. 

                                                        Predmet dodatku 

 

1. Zmluvné strany uzatvorili medzi sebou dňa 31.8.2018 Rámcovú dohodu /zmluvu/ na 

dodávku tovaru /ďalej len rámcová zmluva/, ktorej predmetom je dohoda o podmien-

kach opakovaných dodávok – ovocia a zeleniny.  

2. Predmetom tohto dodatku č. 2 je predlženie rámcovej zmluvy platnej do 31.5.2020 na 

základe vzniknutej pandémie koronavírusu z dôvodu prerušenia dodávky poskytovanej 

stravy pre žiakov SOŠ o a s Topoľčany, Gymnázia Topolčany, ubytovaných žiakov na 

ŠI, podanie stravy pre cudzích stravníkov a zákaz poriadania celospoločenských akcií. 

Táto situácia naplňa znaky charakterizujúce zásah vyššej moci /nepredvídateľnosť 

a neodvrátiteľnosť/. V dôsledku tejto situácie sa mení finančné plnenie rámcovej 

zmluvy, nakoľko táto situácia trvá od 16.3.2020  a to aj z toho dôvodu , že v mesiaci júl 

a august 2020 je výluka v prevádzke školskej kuchyne  - zmluva sa predžuje do 

31.8.2020. 

 

3.  Ostatné ustanovenie Rámcovej zmluvy zostávajú nezmenené.  

 

                                                            Článok III. 

                                             Spoločné a záverečné ustanovenia  

1. Dodatok č. 2, ktorý bol vyhotovený ako neoddeliteľná súčasť rámcovej zmluvy si 

zmluvné strany prečítali, porozumeli jeho obsahu a na  znak súhlasu ho podpísali.  

2. Dodatok č.2 je vyhotovený v 2 exemplároch,  pričom predávajúci a kupujúci obdrží 

 po jednom vyhotovení a každý z nich bude spojený s rámcovou zmluvou. 

3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke kupujúceho.  

 

 

              Topoľčany, 29.5.2020 

 

 

 

 

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

                 Mgr. Milan Naňo – riaditeľ                                          Michal  Švec   


