DODATOK č. 1 ku ZMLUVE O DIELO - Standard
na servis zdvíhacích zariadení
zákazkové číslo: 62006386 Najvyšší súd Slovenskej republiky
Článok I
Zmluvné strany
Zhotovíte!':
Sídlo organizácie:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČDPH:
zapísaný v Obeh. registri.:
(ďalej len „zhotovíte!"')

KONE, s.r.o.
Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava
Viliam Horvát, konateľ
Citibank Európe plc..pobočka zahraničnej banky
2000960000/8130
31359884
2020336417
SK2020336417
OS Bratislava I, Oddiel: Sro., vložka 5894/B

a
Objednávateľ:
Sídlo organizácie:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:

Najvyšší súd Slovenskej republiky
Župné nám. 13, 814 90 Bratislava
Ing. Jozefom Kaffkom, riaditeľom správy súdu
165581
2020830152

Číslo účtu:
7000061200/8180
(ďalej len „objednávateľ" a spoločne,,zmluvné strany")

Článok II
Predmet dodatku
Zmluvné strany sa dohodli na prijatí tohto Dodatku č. 1, ktorým sa v Zmluve o dielo na servis výťahov číslo
62006386 (ďalej len „zmluva") mení nasledovne:
V článku IV. Cena
a) v bode 1. sa mení posledná veta takto: „Výška
článok IX. Paušál zmluvy;
b) vypúšťa sa bod 3

článku VIII. Zoznam..." pretože Zmluva neobsahuje

V článku VIII. Zoznam servisovaných výťahov sa znenie mení takto:
miesto servisu
Námestie SNP č.
28

Mesto

Lokácia

výrobné čislo zariadenia

Bratislava

V1

40130217

rok
výroby

typ
bud.

2010

V

typ zariadenia
KF SX do 630kg 7/7

paušál bez
DPH / štvrťrok
186,00 €

K uvedenej cene bude pripočítaná DPH v aktuálne platnej výške. Súčasne sa zmluvné strany dohodli, že platba
za druhý štvrťrok 2015 bude nulová. V ostatných bodoch sa Zmluva nemení a zostáva naďalej v platnosti.

Článok III
Záverečné ustanovenia
1.
2.

Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.
Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne
podpísali.
3. Tento dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom
vyhotovení.

V Bratislave dňa

" 9 JÚN 2015

konateľ spoločnosti KONE, s.r.o.
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