
Dodatok č. 1  

k rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb  
 (ďalej len „Dohoda“) 

 

I.  

Strany Dohody 

 

1.    TRIPSY s.r.o.  

so sídlom Fučíkova 462, 925 21 Sladkovičovo 

IČO: 36 276 464 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel Sro, vložka č. 17683/T 

v mene ktorej koná  Pavol Pócs konateľ  

(ďalej len „Predávajúci“) 

 

2.    Bratislavská organizácia cestovného ruchu 

so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 

IČO: 42 259 088 

registrovaná v registri organizácií cestovného ruchu MDV SR pod č. 

28351/2011/SCR a 16789/2012/SCR 

v mene ktorej koná Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD., výkonný riaditeľ 

(ďalej len „Kupujúci“) 

 

II. 

Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvorili dňa 31. 5. 2016  Rámcovú dohodu o kúpe kancelárskych potrieb 

(ďalej len ako „Dohoda“) vo finančnom objeme 3.160,50 Eur s DPH, ktorú týmto vzhľadom 

na aktuálne prebiehajúci proces verejného obstarávania t. j. neexistenciu zmluvného dodávateľa 

je potrebné finančne navýšiť predmet plnenia z dôvodu  kontinuálneho zabezpečenia potrieb 

verejného obstarávateľa,  dodatkom menia v súlade s ustanovením § 18 ods. 3 písm. b) zákona 

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

 

 

III. 

Predmet dodatku 

 

1. Strany Dohody sa dohodli, že ustanovenie čl. V. bod 2. Dohody sa mení a znie nasledovne  

„Súčet kúpnych cien za všetky tovary dodané na základe tejto Dohody nesmie 

presiahnuť sumu 3.470,- Eur.“ 

 

2.  Ostatné ustanovenia Dohody sa nemenia 

 

 

IV. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jeho zverejnenia v zmysle ust. § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 

k informáciám v znení neskorších predpisov a ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 

 

2. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, pričom každá strana Dohody po 

jeho podpise oboma stranami Dohody dostane jedno vyhotovenie. 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=P%F3cs&MENO=Peter&SID=0&T=f0&R=0
http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=P%F3cs&MENO=Peter&SID=0&T=f0&R=0


 

3. Strany Dohody prehlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpísali. 

 
 

 

 

V ............................. dňa ................ 

 

Predávajúci:  

 

 

 

 

 

 

 V Bratislave dňa ................ 

 

Kupujúci: 

 

 

TRIPSY s.r.o. 

 Pavol Pócs, konateľ  

 Bratislavská organizácia  

cestovného ruchu 

Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD.,  

výkonný riaditeľ 
 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=P%F3cs&MENO=Peter&SID=0&T=f0&R=0

