Dodatok č. 1
ku
kúpnej zmluve č.
uzatvorenej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov
I.
Zmluvné strany
Kupujúci:
Obchodné meno

McCarter a.s.

Sídlo

Bajkalská 25, 821 01 Bratislava

Právna forma

Akciová spoločnosť

Zastúpený

Ing. Milan Pašmík, predseda predstavenstva

IČO

35846011

IČ DPH

SK2020263113

DIČ

2020263113

Bankové spojenie

Tatra banka a.s.

Číslo účtu

SK87 1100 0000 0029 4904 8907

(ďalej len „kupujúci“)
a
predávajúci:
Obchodné meno

OMNIUM s.r.o.

Sídlo

Riazanska 58, 831 03 Bratislava

Právna forma

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Zastúpený

Ing. Krištof Solotruk, konateľ

IČO

51807939

IČ DPH

SK2120837147

DIČ

2120837147

Zapísaný

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: Sro, vložka č. 131192/B

Bankové spojenie

Tatra banka a.s.

Číslo účtu

SK09 1100 0000 0029 4308 0834

e-mail

kristof.solotruk@omniumsro.sk

(ďalej len „predávajúci“)

Zmluvné strany sa dohodli na tomto znení Dodatku č. 1 ku Kúpnej zmluve č. uzavretej dňa 02.12.2020
(ďalej aj ako len „Dodatok“).
Článok II.
PREDMET DODATKU
2.1 Dodatok mení znenie článku IV. Dodací termín a dodacie podmienky, bod 1 v nasledovnom znení:
Dodací termín predmetu plnenia/ zmluvy: 3 mesiace od zadania zákazky (účinnosti zmluvy).
2.2 Dodatok mení znenie článku IX. Záverečné ustanovenie, bod 4 v nasledovnom znení:
Z dôvodu, že predmet zakázky bude financovaný z prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy o NFP,
bude zhotoviteľ povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s dodávkou predmetu
zmluvy, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami v zmysle čl. 12
Všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o NFP. Za osoby oprávnené sa považujú: a) Poskytovateľ
nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby. b) najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho
auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby. c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi
poverené osoby. d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov. e) Orgán
zabezpečujúci ochranu finančných záujmov, f) Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) -e) v súlade s
príslušnými právnymi predpismi SR a Európskej únie.
2.3 Dodatok dopĺňa znenie článku IX. Záverečné ustanovenie, bod 8 v nasledovnom znení:
Zmluvné strany berú na vedomie a podpisom tejto zmluvy potvrdzujú, že sú plne oboznámené so
skutočnosťou, že predmet tejto zmluvy je poskytovaný v súvislosti s implementáciou operačného
programu Integrovaná infraštruktúra pre programové obdobie 2014-2020.
Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1 Ostatné ustanovenia Kúpnej zmluvy nie sú týmto Dodatkom dotknuté.
3.2 Tento Dodatok je vyhotovený v 2 výtlačkoch.
3.3 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami .

V ....Bratislave.............., dňa...16.9.2021.......

V ...Bratislave........., dňa….16.9.2021..…....

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

......................................................
Ing. Krištof Solotruk
Konateľ

.....................................................
Ing. Milan Pašmík,
predseda predstavenstva

