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Dodatok č. 1 

k Rámcovej kúpnej zmluve č. 7951 (ďalej len „Dodatok č. 1") 
uzatvorený medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 

 
Predávajúci: Bidfood Slovakia s.r.o. 
Sídlo:   Piešťanská 2321/71, 915 01  Nové Mesto nad Váhom 
IČO:   34152199 
IČ DPH:   SK2020168359 
Bankové spojenie: ČSOB 
IBAN:   SK48 7500 0080 1006 1102 2233 
Štatutárny orgán: Ing. Petr Sekula 
Telefón:  032/7742891, 881, 885 
e-mail:   vo@bidfood.sk  
(ďalej len „Predávajúci") 
 
a 
 
Kupujúci:              Zariadenie sociálnych služieb Pod Hradom 
Sídlo:               906 36  Plavecké Podhradie 19   
Zastúpený:              Ing. Edita Kruzslíková – riaditeľka DSS 
IČO:               30798281 
DIČ:                2022105954 
Tel./e-mail:              0911 224 212, gregusova@dsspp.sk 
Bankové spojenie:        Štátna pokladnica  
IBAN:               SK14 8180 0000 0070 0047 1787 
Registračné číslo:          60/2009/3-OSV 
(ďalej len „Kupujúci") 
 
 („predávajúci“ a „kupujúci“ spolu ďalej ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo aj ako „zmluvná 
strana“) 

I. 

Predmet dodatku  

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. 1 Rámcovej kúpnej zmluve č. 7951 (ďalej len 
„Dodatok č. 1") uzavretej dňa  29.10.2020 na predmet zákazky „Potraviny mrazené a chladené, 
vrátane vajec“ pre Zariadenie sociálnych služieb Pod Hradom v tomto znení, ceny sa menia od termínu 
15.11.2021. 

Dôvodom je nepriaznivý vývoj cien na komoditných trhoch a zdražovanie vstupov do 
poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, a to priamych (suroviny na chov), ako aj nepriamych 
(dopravné, obalové, energetické, personálne), čo veľmi nepriaznivo vplýva na naše možnosti spoľahlivo 
a plynule zabezpečovať dodávky objednaného tovaru. 

Cena za plnenie predmetu zmluvy sa mení nasledovne: 
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definícia položky Pôvodná cena za MJ 
v € bez DPH  

Zmena  ceny za MJ v € bez 
DPH od 15.11.2021 

Vajcia "L" 0,075  0,102 

Kuracie prsia 2,740  3,738 

Kuracie stehná 1,661  1,997 

Kačacie stehná 3,603  4,424 

Rybie filé 3,434  4,127 

Karfiol 0,723  0,860 

Brokolica 1,088  1,526 

Zelenina RADOMA  0,732  0,748 

Zelenina pod sviečkovú 0,741  0,748 

Zelenina kúpeľná 1,051  1,300 

Zelenina mexická 1,032  1,208 

 

II. 

Záverečné ustanovenia 

Ostatné ustanovenia rámcovej dohody sa nemenia a ostávajú v platnosti. 

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť ku dňu 15.11.2021 a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných 
strán obdrží jeden originál Dodatku č. 1. 

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1  je zrozumiteľným a určitým prejavom ich 
slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by 
mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

V Novom Meste nad Váhom,    V Plaveckom Podhradí,    

dňa: 06.11.2021     dňa: ................ 

 

.................................................................  ................................................................. 
za BIDFOOD Slovakia s.r.o.     za ZSS Pod hradom     
Ing. Petr Sekula, konateľ      Ing. Edita Kruzslíková    
v. z. Ing. Daniel Dlugoš, splnomocnenec     riaditeľka DSS   
na zákl. splnomocnenia zo dňa 01.06.2021 

                        


