DODATOK č. 1
k zmluve č. 02/2013
na zabezpečenie stravovania pre Polikliniku Karlova Ves uzavretá podľa § 269 ods. 2
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
uzatvorenej dňa 26.03.2013
uzatvorený medzi:
Dodávateľ:

PLUS BA STRAVEX, spol. s r. o.
Exnárova 45, 821 03 Bratislava
IČO: 45 368 791
IČ DPH: SK2022981499
Spol. zapísaná v OR OS Bratislava I., odd: Sro, vložka č. 63586/B
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Č. účtu: 2928833228/1100
V zastúpení: Marcel Kavický, konateľ
(ďalej len „Dodávateľ“)

Odberateľ:
sídlo:
v ktorej mene koná
štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
č. účtu:

Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 4
Ing. Galina Lopatová - riaditeľka
17 336 236
2020890432
SK2020890432
Štátna pokladnica
7000475630/8180

(ďalej len „Odberateľ“)
Čl. I
Týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve č. 02/2013 na zabezpečenie stravovania pre Polikliniku
Karlova Ves uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov zo dňa 26.08.2013 (ďalej len ako „Zmluva“), sa
zmluvné strany dohodli na zmene bankového spojenia odberateľa a na zmene znenia čl.
IV bod 1 Zmluvy, a to nasledovne:
„Odberateľ:
sídlo:
v ktorej mene koná
štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:

Poliklinika Karlova Ves
Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 4
Ing. Galina Lopatová - riaditeľka
17 336 236
2020890432
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IČ DPH:
bankové spojenie:
č. účtu:

SK2020890432
Štátna pokladnica
7000475630/8180“
„Článok IV.
Doba platnosti zmluvy

1. Táto zmluva je platná odo dňa 01.09.2013 a uzatvára sa na dobu určitú, do
vyčerpania finančného limitu vo výške 20 000 EUR bez DPH.“
Čl. II
1. Ostatné časti zmluvy neupravené týmto dodatkom zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok je vypracovaný v troch rovnopisoch, z ktorých dve vyhotovania
dostan objednávateľ a jedno dodávateľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť
dňom 01.04.2015, nie však skôr ako je deň nasledujúci po jeho zverejnení v zmysle
§47a Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok uzatvorili slobodne, vážne
a zrozumiteľne, jeho obsah si prečítali, porozumeli mu, nemajú voči nemu žiadne
výhrady, na znak čoho tento dodatok vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa 16.03.2015

Dodávateľ:

Objednávateľ:

........................................................
PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o.
Marcel Kavický, konateľ

........................................................
Poliklinika Karlova Ves
Ing. Galina Lopatová, riaditeľka
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