Dodatok č. 1
ku kúpnej zmluve č. 3/D/2020/IROP

„Obstaranie technológie pre projekt pod názvom
„Inovácia remeselnej výroby v spoločnosti HANZELY, s. r. o.“
Časť č. 4
Kombinovaná zrovnávacia – hrúbkovacia fréza
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 343/2015 Z .z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.)
medzi zmluvnými stranami
Kupujúci:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Zapísaný:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

HANZELY, s.r.o.
Sadová 12, Spišská Nová Ves 052 01, Slovenská republika
Adrián Hanzely – konateľ spoločnosti
Ladislav Hanzely – konateľ spoločnosti
Obchodný register Okresného súdu Košice I, oddiel: sro, vložka číslo:
19967/V
36792292
2022417254
SK2022417254
UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a. s.
SK18 1111 0000 0010 0661 3021

(ďalej len „Kupujúci“)
Predávajúci:
Obchodné meno:
Sídlo:
Zastúpený:
Zapísaný:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Schachermayer, spol. s r.o.
Pestovateľská 12, 821 04 Bratislava
Ing. Zuzana Zajacová Puhallová
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: sro, vložka číslo:
7929/B
31383858
2020334206
SK2020334206
Tatra Banka, a.s.
SK93 1100 0000 0026 7708 0005

(ďalej len „Predávajúci")
(Predávajúci a Kupujúci spolu aj ako „Zmluvné strany“)
Preambula
Zmluvné strany uzatvorili dňa 16.11.2021 Kúpnu zmluvu č. 3/D/2020/IROP (ďalej aj „Zmluva“) na dodanie
Kombinovanej zrovnávacej - hrúbkovacej frézy (predmet zmluvy). Počas platnosti a účinnosti Zmluvy nastali
viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné dôvody, ktoré spôsobili zmenu lehoty v dodaní Kombinovanej
zrovnávacej – hrúbkovacej frézy (predmet zmluvy). Dôvody sú:
 pandemická situácia COVID – 19,
 výpadok/nedostatok výrobných surovín a materiálov,
 výpadok/nedostatok personálnych zdrojov u dodávateľského reťazca,
 lokálne lockdowny v rámci dodávateľského reťazca.

Kupujúci zároveň skúmal, či rovnaké dôvody existujú aj na strane uchádzačov, ktorí sa zúčastnili procesu
verejného obstarávania a zistil, že horeuvedené dôvody existujú u všetkých uchádzačov, ktorí sa zúčastnili
procesu verejného obstarávania.
Na základe horeuvedených skutočností potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré zmluvné strany nemohli pri
vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter Zmluvy. Dodatok č.1 ku kúpnej
zmluve č. 3/D/2020/IROP (ďalej len „dodatok“) bol uzavretý v súlade s Článkom 10. Spoločné a záverečné
ustanovenia, bod 10.2 kúpnej zmluvy č. 3/D/2020/IROP a v súlade s §18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Článok 1
Predmet dodatku
1.1 Zmluvné strany sa dohodli, že týmto dodatkom sa mení Článok 2 Dodacie podmienky a nadobudnutie
vlastníckeho práva bod 2.1 nasledovne:
Predávajúci sa zaväzuje protokolárne odovzdať Tovar Kupujúcemu podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy
v lehote do 31.12.2022.
1.2 Ostatné ustanovenia kúpnej zmluvy č. 3/D/2020/IROP zo dňa 16.11.2021 sa nemenia.
Článok 2
Záverečné ustanovenia
2.1 Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po
dni jeho zverejnenia na webovej stránke kupujúceho.
2.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise dostane kupujúci 2 rovnopisy
a 2 rovnopisy dostane predávajúci.

V Spišskej Novej Vsi dňa: 27.01.2022

V Bratislave dňa 27.01.2022

Za Kupujúceho:

Za Predávajúceho:

HANZELY, s. r. o.

Schachermayer, spol. s r.o.

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

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

Adrián Hanzely
konateľ spoločnosti
HANZELY, s. r. o.

...................................................................
Ladislav Hanzely
konateľ spoločnosti
HANZELY, s. r. o

Ing. Zuzana Zajacová Puhallová
prokurista spoločnosti
Schachermayer, spol. s r.o.
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