
Dodatok č, l k Rl> č. Z20224167 _Z na dodávku Hlboko rnrazeuej hydiny II mrazeného filé

Zmluvné strany

Kupujúci: "n::NIX". Zariadenie sociňlnvch služieb Levice

Adresa sídla:
zastúpený :
IČO:
DIC:
lČ DPI-] :
Krajina:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
lB;\~:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:
Internetovú adresa (t;RL)
(ďalej len" kupujiscí") 

Predávajúci: Liruas S.r.O.

Adresa sídla:
zastúpený:

IČ'O:
DIČ:
Ié DPI l :
Krajina:
lBAN:
Kourakrná osoba:
Tclelún:

Komenského 1 033! 29,934 U 1 LEVICE
Phlrr. Robert Budinský MBA. štatutár zariadenia
00596825
202122'11n
nic je platca DPI-!
Slovenskú republika
Štátna pokladnica
700030(,861/8180
SK378 180000000700036861
PhDr. Robert Budinský MBA
+421366315607
1 (; II [,:;_!!J ~.o . .L\J~'{i.Clo:.:) lz
~'-~_\_~~...J~' II i.::::;..L~.i.~ ,")1:;,

Obchodnú Č. 1667.963 Oi Krupina
Lihocký Stanislav - konateľ
4829445<-1
2120132641
SK2120132641
Slovenská republika
SK69 0900 0000 0050 7623 4965
Lihocký Stanislav
0948008 790

E-mail: limas.sro@gmail.com
(ďalej len "pJ'edávi{jtíci" 

Mení sa a doplňa článok IV z dôvodu nárastu cien potravín. energií a služieb na slovenskom trhu,

Č:lállok IV. Zmluvnú cenu

l. Zmluvné stnii)) su dohodli na ZIl10nC Rámcovej dohody na dodanie tovaru « l llboko mrazenú
hydina a mrazené filé Č. Z20224167 _L zo dňa 10.05.2022 (ďalej len ,.zmluva"). a 10 v tomto
znení:

2. Z dôvodu nárastu cien potravín, energií a služieb na slovenskom trhu zmluvné strany sa
dohodli na úpravách cien podľa Prílohy Č. l v súlade s , 18 ods. 3 písm. b) zákona é.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpis rv.

Dodatok č.1 je vyhotovený v troch exemplároch. z ktorých po podpísaní obdrží kupujúci dva
a predávajúci jedno vyhotoven ic.



Ostatné body zmluvy zostávaj II nezmenené,

Dodatok č, I nadobúda platnost' dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dl1Ol11

nasledujúcim po jej zverejnení v CRZ v súlade so ZÚkOIlU!Tl,

Obidve zmluvcné strany prehlasujú, že dodatok č.1 si prečítali. pcrozurneli jeho obsahu a na dôkaz
súhlasu s vyššie uvedenými ustanoveniami dodatok zmluvy podpísali.

V Krupine , dňa J.Jq,: ..~l:!:. , .. , V Leviciach, dňa ..... fJ~.' .... ~~ .. ".".".

I

lir 
Obc
963 

reo 48;(9445

_._------ .. _---_._ ...._---
l .imas, s.r.o. "FÉNIX", ZSS Levice

Lihocký Stanislav PhDr. Robert Budinský MBA - riaditel'

Prílohy:

Príloha Č. l: Cenová kalkulácia



'It/-Lf) Jfl! .: f. 
cena
za/kg s nová cena bez nová cena s

FÉNIX-Zariadenie sociálnych služieb Levice ,Komenského č. 29, Levice, 93401, DPH DPh dph

Mrazené kuracie stehná kal. 220g - 250g kg 700 3,9 3,58 4,296

Mrazené kuracie prsia nesolené bez kosti a kože tr.A, porcované na tácke kg 490 6,12 5,6 6,72
Mrazená kuracia pečeň, bal. 0,5 kg kg 40 2,28 2,1 2,52

Mrazené kačacie stehná tr. A kg 150 9 8,2 9,84

Mrazené morčacie prsia nesolené bez kosti a kože tr. A kg 75 8,04 7,35 8,82
Mrazené kura bez drobkov tr. A kg 225 3,3 3 3,6
Kuracie drobky mrazené (srdce,pečeň,žalúdok) kg 25 3,5 3,2 3,84

Mrazené rybie filé porcované 100% kg 150 4,98 4,6 5,52
spolu

percento navýšenia 9,864171123

Uml 
Obch 
963 C 

ičo. 48294454 ').1 
----------- ------ ---------------


