Dodatok č.1
k Zmluve o dodaní tovarov a poskytovaní služieb uzatvorenej 2.1.2019 v súlade s § 269
odst. 2 zák. č. 513/1991 Zb. obchodný zákonník a 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
Objednávateľ :

Stredná odborná škola obchodu a služieb,
T.Vansovej č. 2 , 955 01 Topoľčany
Zastúpená : Mgr. Milan Naňo – riaditeľ
IČO : 00893480
DIČ : 20204196565

IčDPH: SK2020419665

Bankové spojenie : Štátna pokladnica , Bratislava
Číslo účtu – IBAN: SK94 8180 0000 0070 0030 8066
SK43 8180 0000 0070 0030 8402
/dalej len „objednávateľ“/
Dodávateľ:

AXALNET, s.r.o.
Škultétyho 4720/A, 955 01 Topoľčany
Zastúpený : František Peter – konateľ, Ján Mrva - konateľ
IČO : 36549096
DIČ : 2020138659

IčDPH : SK2020138659

Zapísaný v OR OS Nitra, vl.č.13433/N odd. Sro

Bankové spojenie: Československá obchodná banka
Číslo účtu : 401113001/7500
/ dalej len „dodávateľ“/
Článok II.
Predmet dodatku
1. Zmluvné strany uzatvorili medzi sebou dňa 2.1.2019 Zmluvu o dodaní tovarov
a poskytovaní služieb - nákup výpočtovej techniky a náplní do tlačiarní , poskytovanie
služieb v oblasti PC na základe požiadaviek objednávateľa.
2. Predmetom tohto dodatku č. 1 je predlženie zmluvy platnej do 31.12.2020 na základe
vzniknutej pandémie koronavírusu z dôvodu opatrení Úradu verejného zdravotníctva
ktoré majú za cieľ zabrániť šíreniu koronavírusu . V dôsledku vzniknutej situácie došlo
k zníženiu nákupu a využívania služieb zo strany objednávateľa, nakoľko prebieha

v školách dištančná forma vyučovania a učitelia a žiaci pracujú z domu. Táto situácia
napľňa znaky charakterizujúce zásah vyššej moci /nepredvídateľnosť a neodvrátiteľnosť
- § 374 Obchodného zákonníka/. V dôsledku tejto situácie sa mení finančné plnenie
predmetnej zmluvy / nakoľko táto situácia trvá od 16.3.2020, v mesiaci júl a august –
letné prázdniny / a z toho dôvodu sa zmluva sa predžuje do 318.2021.
3. Ostatné ustanovenie Zmluvy o dodaní tovarov a poskytovaní služieb zostávajú
nezmenené.

Článok III.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Dodatok č. 1, ktorý bol vyhotovený ako neoddeliteľná súčasť zmluvy , si zmluvné
strany prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho podpísali.
2. Dodatok č.1 je vyhotovený v 2 exemplároch, pričom predávajúci a kupujúci obdrží
po jednom vyhotovení a každý z nich bude spojený so zmluvou.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke kupujúceho.

Topoľčany, 4.1.2021

.................................................................
Mgr. Milan Naňo – riaditeľ

...........................................................
František Peter, Jám Mrva - konatelia

