
Dodatok č. í k
Rámcovej zmluve na dodanie tovaru č. 08/2016 (d'alej len dodatok)

Uzatvorenej v zmysle ustanovenia § oor:utl*í:""1l:r.'i 
ffiffi.tťlsi"33iJť, 

2zákona ě. 513/1991 Zb. Obchodného

medzi úěastníkmi dodatku k rámcovej zmluve na dodanie tovaru:

KUPUJÚCIr Materská škola Budapeštianska í, Košlce
Sídlo: Budapeštianska 1,04013 Košice
Zastúpená: Mgr. Strukanová lveta - riaditel'ka školy
Bankové spojenie:: PR|MA BANKA SLOVENSKO, a. s.
Číslo účtu : SK50 5600 0000 0005 0932 3005
tčo: 35559420
DlČ: 2021793048
( d'alej len,,kupujúci" )

a

PREDÁVAJÚGI: LABAŠ s.r.o.
Sídlo: Textilná 1,040 0í Košice
Štatutárny orgán: Miroslav Labaš - ko!a,!ql
lČo: 36183,181
DlČ: 202004 4796
Bankové spojenie: SLSP a.s,
Číslo účtu: sK98 0900 0000 0005 7037 2498
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Košice l, oddiel Sro, vložka 1O245N
(dhlej len,,predávajúci")

tJěastníci Dodatku uzatvárajú tento Dodatok č. 1 (v d'alšom len ,,Dodatok")
k Rámcovej zmluve na dodanie tovaru č. 0812016 (v d'alšom len ,,zmluva")

č1.1
predmet dodatku

ČtánoX ll, ,, Predmet zmluvy" bod 2 s mení nastedovne:

predávajúci sa zavázuje dodávať tovar v množstve a termínoch špecifikovaných vjednotlvých objednávkach
do Matórskej školy Budapeštianska í, Košice O4O 13 ado Materskej školy BudapeŠtianska 1,

Elokované pracovisko Viedenská 34.

ČlánoX V. ,,Dodacie podmienky" bod 3 sa mení nasledovne:
Miestom dodanie je Materská škola Budapeštianska í, 040 í3 Košice a

Elokované pracovisko Viedenská 34, 040 13 Košice

č1.1t
závereéné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti v plnom rozsahu.

2. Dodatok je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z ktoných tri obdrží kupujúci a dva Predávajúci.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení

zmluvy na webovom sídle kupujúceho,

4.Tentododatokbol uzatvorenýdobromysel'ne, slobodneavážne,určite azrozumitel'ne,nebol uzavretývtiesni
ani za inak jednostranne výhodných podmienok.

5. Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoruČne PodPÍsali
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