
Dodatok č. 2 
ku Kúpnej zmluve č. 2021/0113, v znení Dodatku č.1, 

uzatvorenej podľa § 409 a nasl. Zákona č.51311991 Zb. Obchodného zákonníka a zákona 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na základe 

výsledku verejnej súťaže na predmet obstarávania „Modernizácia odborného vzdelávania 
v SOŠ Prievidza - obrábacie stroje a softvér, Časť 1: Brúsky" (ďalej len „Dodatok") 

Kupujúci: 
Názov organizácie: 
Sídlo organizácie: 
Štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
Zástupca splnomocnený 
na rokovanie vo veciach: 

a) zmluvných: 
b) a technických: 

(ďalej len „Kupujúci") 

Predávajúci: 
Názov: 
Sídlo: 
Štatutárny orgán: 
Zapísaná v: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

medzi zmluvnými stranami: 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 O 1 Trenčín 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 
36 126 624 
2021613275 
Štátna pokladnica 
SKl 8 8180 0000 0070 0059 4517 

Mgr. Tomáš Baláž 
Ing. Martina Lamačková 

a 

MIV ASOFT, spol. s r.o. 
M.R.Štefánika 67/14, 927 01 Šaľa 
Ing. Miroslav Vančo, konateľ 
Obchodný register okresného súdu Trnava, 
Odd:Sro, vložka č.18335/T 
36289906 
2022159667 
SK2022159667 
Tatra banka a. s. 
SK33 1100 0000 0029 4107 5994 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach: 
a) zmluvných: Ing. Miroslav Vančo, konateľ 
b) technických: Ing. Miroslav Vančo, konateľ 

Číslo telefónu: +421 905 651 04 7 
Email: miro@mivasoft.sk 

( ďalej len „Predávajúci") 



PREAMBULA 

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 23 .02.2021 Kúpnu zmluvu č .202110113 (ďalej ako 
„KZ" alebo „zmluva"), na základe ktorej sa Predávajúci zaväzuje v stanovenom 
termíne dodať tovar podľa špecifikácie v Prílohe č.l „KZ" . Predmetná zmluva 
nadobudla účinnosť dňa 19 .05 .2021 . 

2. Zmluvné strany uzatvorili dňa 25 .06.2021 Dodatok č . 1 ku Kúpnej zmluve č . 

2021 /0113, ktorým sa menilo číslo účtu Predávajúceho. Predmetný Dodatok č.1 

nadobudol účinnosť dňa 29.6.2021 . 

3. Počas doby medzi platnosťou a nadobudnutím účinnosti zmluvy došlo ku 
skutočnostiam, ktoré nebolo možné vopred predvídať. Položka č. 2 Prílohy č.1 -
technická špecifikácia predmetu Zmluvy - Brúska rovinná, BSG 3060 TDC výrobcu 
Bernando už nie je v ponuke výrobcu z dôvodu ukončenia jej výroby a bola nahradená 
verziou BSG 3060 PLC. Brúska BSG 3060 PLC je modernizovaná verzia pôvodne 
predávanej brúsky s označením TDC a spÍňa všetky stanovené minimálne požiadavky 
na technické parametre. 

4. Nakoľko účinnosť tohto Dodatku č.2 je viazaná na schválenie Riadiacim orgánom sa 
zmluvné strany dohodli , že v prípade, že kontrola verejného obstarávania nebude 
ukončená a správa z kontroly nebude doručená pred termínom plnenia v zmysle 
článku IV. Dodacie podmienky, najneskôr však do 14. 9 .2021 , plynutie lehoty plnenia 
sa od 14.9.2021 až do dňa doručenia schválenej Správy z kontroly verejného 
obstarávania k predmetnému Dodatku preruší. 

5. Na základe vyššie uvedeného a v zmysle §18 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní, ods. 1, písmeno c) a e) uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok 
s nasledujúcim znením: 

Článok 1. 
Predmet dodatku 

1. Zmluva, článok IV. Dodacie podmienky sa v bode 2. dopÍňa nasledovne: 

Zmluvné strany sa dohodli , že v termíne od 14.9.2021 do dňa doručenia schválenej 
Správy z kontroly verejného obstarávania k Dodatku č.2 zo strany Riadiaceho orgánu 
sa prerušuje plynutie lehoty plnenia predmetu zmluvy. 

2. Zmluva, článok XI. Spoločné a záverečné ustanovenia, bod 1. a), 1. b) - sa 
v Prílohe č. 1 - technická špecifikácia predmetu Zmluvy a v Prílohe č. 2 - cenová 
špecifikácia predmetu Zmluvy uskutočňujú nasledovné zmeny: 

Pôvodné označenie Brúska rovinná BSG 3060TDC, výrobca: Bernando sa nahrádza 
novým označením Brúska rovinná BSG 3060PLC, výrobca: Bernando. 

3. Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy, v znení Dodatku č. 1, ktoré nie sú týmto 
Dodatkom dotknuté, sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti. 



Článok II. 
Záverečné ustanovenia 

1. Dodatok je vyhotovený v štyroch ( 4) rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ 
ajeden Dodávateľ. 

2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných 
strán a účinnosť dňom doručenia schválenej Správy z kontroly verejného obstarávania 
k Dodatku č.2 zo strany Riadiaceho orgánu. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho 
obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú 
dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu 
tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali. 

V Trenčíne, dňa.~„~.~.~~~„2021 

za Trenčiansky samosprávny kraj 

~ 

, 1 ........ ..... .. ..... .... ...... ..... ........ . 
Ing. Jaroslav Baška 

predseda 

v - 3 SEP. 2021 
V Sali, dňa „„„„„„„„„„„ 

za MIV ASOFT, spol. s r.o. 

Ing. Miroslav Vančo 
konateľ 




