
Dodatok č.1
k príkaznej zmluve Č. /02 /2020/ PL-KSVO

uzatvorenej podl‘a ustanovenia * 724 a násl. Zákona č. 40 1964 Zb. - Občiansky zákonník
k zabezpečeniu príležitostného spoločného verejného obstarávania v zrnyslc Zákona Č.

343 2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o VO“)

(d‘alej ten „Zmluva“)

1. Zmluvné strany

1.1. Pr(k‘gcq
Nazov príkazcu: Obec Beladice
Sídlo: Gaštanova 167, 951 75 Beladice
V zastúpení: PhDr. Mário ZáČik
IČO:
DIČ:
Bankově spojenie IBAN
Banka
Tel. kontakt:
E-mail: podatelna obecbeladice.sk

Webová stránka: www.obecbeladice.sk
/d‘alej len „príkazca“/

1.2. Príkazník
Názov príkazníka: Regionálne združenie miest a obcí — Požitavský región
Sídlo: Mestský úrad, Ulica 1. Mája 2,953 01 Zlatě Moravce
V zastúpení: Ing. Jozef Magát, predseda združenia
ICO:
DIČ:
Bankově spojenie:IBAN:
Banka:
Tel. kontakt:
E-mail: starostaslazany nevernet.sk

Webová stránka:
/d‘alej len „príkazník“/

1.3. Dodávale!‘ služby verejnélio obstarávania
Názov organizácie: KOMUNAL SERVIS Verejně obstarávanie, s.r.o.
Sídlo: ce
V zastúpení: )nateľ
Vo ved koná:
IČO:
DIČ:
Bankově spojenie IBAN.
Banka:
/ďalej len „dodávatel‘ služby VO“/
/ďalej len „zmluvné strany“



Článok I.
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č. I k Prikaznej zmluve c. 02 2020 PL
KSVO v tomto znení:

Dodatkom Č. I sa mení znenie nasledovne:
3. Predmet obstarávanja bod 3.3:

3.3 Zásobovanie odberných miest s predpokladanou spotrebou zemného plynu požaduje
príkazca realizovaf formou združenej dodávky na zmluvné obdobie od ukončenia
viazanosti so súčasným dodávatel‘om na obdobie 36 mesiacov, najdlhšie do 31.12.2023.

Článok 11.
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

Ostatne ustanovenia Príkaznej zmluvy zostávajú nezmenené a v platnosti.

Tento Dodatok c. I nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu tohto Dodatku č. I všetkými
zmluvnými stranami.

Tento Dodatok c. I je vyhotovený v troch originálnych vyhotoveniach, pričom Po jednom
vyhotovení obdrží príkazca, príkazník a dodávateľ služby VO.

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

V Beladiciach, dňa V Zlatých Moravciach, dňa

‘e~jionáIne združenie miest a O
POŽITAVSKt REGIÓN

ME$TSKÝ ÚRAD
ZLATÉ MORAVC

PSČ 953

Príkazca: Príkazník

ICOMUNAL . Verejné absIaróyanje, i.r.a.
JMlódežnicko 24

ĺ 93401 Levice
ičo: 53065778

Dodavate s už y VO:


