Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ
v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) medzi zmluvnými stranami (ďalej
len „zmluvné strany“):

Čl. I.
Zmluvné strany
1. Objednávateľ:
Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
Štatutárny orgán:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastúpený

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1
Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99, Bratislava 1
prof. JUDr. Bc. Marek Števček, PhD., rektor
00 397 865
2020845332
SK2020845332
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD., kvestorka

Ďalšie osoby oprávnené konať v súlade s touto zmluvou vo veciach realizácie čiastkovej
zmluvy/objednávky: podľa prílohy č. 1
(ďalej len „objednávateľ“)
2. Poskytovateľ:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:
Bankové spojenie:
Číslo účtu/IBAN
Zastúpený:
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a) zmluvných:
b) vecných:
e-mail: info@up-dejeuner.sk
tel.:
(ďalej len „poskytovateľ “)

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
53 528 654
2121424228
SK2121424228
obchod. Register OS Bratislava I, odd.Po. vložka č.
150439/B
Komerční banka, a. s., pobočka
zahraničnej banky
SK42 8100 0001 1502 7113 0237
Ing. Igor Janok, konateľ
Ing. Juraj Bábal, riaditeľ predaja
Ing. Juraj Babál, riaditeľ predaja

Článok II.
Úvodné ustanovenia
2.1 Zmluvné

strany
uzatvorili
dňa
06.04.2020
Rámcovú
dohodu
č. RD/2020/730/III/RUK/OCOZ (ďalej len „Rámcová dohoda“) na predmet zákazky:
"Zabezpečenie poskytovania stravovania prostredníctvom papierových stravovacích
poukážok“.

2.2 Dňa 1.7.2021 došlo k predaju časti podniku Up Slovensko, s. r. o., pričom kupujúcim

a novým vlastníkom predmetnej časti podniku sa stala spoločnosť Up Déjeuner, s. r. o.
2.3 V zmysle vyššie uvedených skutočností sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto

dodatku č. 1 (ďalej len „dodatok“) k Rámcovej dohode.
2.4 Predmetný dodatok sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. d) bod 2 zákona č. 343/2015 Z.

z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov.

Článok III.
Predmet dodatku
3.1. Článok I Rámcovej dohody sa v bode 1.2 mení nasledovne:
Poskytovateľ:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaný:

Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 16529/23/D, 821 01 Bratislava
53 528 654
2121424228
SK2121424228
obchod. Register OS Bratislava I, odd.Po. vložka č.
150439/B
Bankové spojenie:
Komerční banka, a. s., pobočka
zahraničnej banky
Číslo účtu/IBAN
SK42 8100 0001 1502 7113 0237
Zastúpený:
Ing. Igor Janok, konateľ
Osoby oprávnené konať vo veciach:
a) zmluvných:
Ing. Juraj Bábal, riaditeľ predaja
b) vecných:
Ing. Juraj Babál, riaditeľ predaja
e-mail: info@up-dejeuner.sk
tel.:
3.2.V ostatných ustanoveniach sa Rámcová dohoda v platnom a účinnom znení nemení.

Článok IV.
Záverečné ustanovenia
4.1 Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu jeho písomného vyhotovenia obomi

zmluvnými stranami.
4.2 Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom

registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v zmysle § 47a zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Predávajúci týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením
tohto dodatku v celom jeho rozsahu v Centrálnom registri zmlúv, nakoľko sa v prípade tohto
dodatku jedná o povinne zverejňovanú zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám.
4.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží dva rovnopisy

a predávajúci obdrží dva rovnopisy.
4.4 Zmluvné strany prehlasujú že tento dodatok uzavreli slobodne a vážne, dodatok nebol

uzatvorený v tiesni a ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si tento dodatok
prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

.......................................................
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.
kvestorka

.............................................
Ing. Igor Janok
konateľ

