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DODATOK č. 2 

k Rámcovej dohode číslo 01/2021/OPS-02 

uzatvorenej dňa 1.2.2021, účinnej dňa 2.2.2021 v znení Dodatku č. 1/2021 k Rámcovej 

dohode č. 01/2021/OPS-02 uzatvoreného dňa 18.5.2021, účinného dňa 19.5.2021  
 

uzatvorený podľa bodu 5. Článku XIV. v spojení s Článkom XII. Rámcovej dohody číslo 

01/2021/OPS-02 uzatvorenej dňa 02.09.2021, účinnej dňa 08.09.2021 v znení Dodatku č. 1/2021 

k Rámcovej dohode č. 01/2021/OPS-02 uzatvoreného dňa18.5.2021, účinného dňa 19.5.2021  a v 

súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len „Dodatok č. 2“) 

 

 
 

ČLÁNOK  I.  

  ZMLUVNÉ STRANY 
 
 

1.      Odberateľ:  Univerzita Mateja Bela v Banskej  Bystrici 

         Adresa/sídlo:  Národná 12, 974 01  Banská Bystrica 

          Štatutárny orgán:    doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD., rektor  

Osoba oprávnená podpísať Dodatok č. 2 na základe Splnomocnenia č. sp.: 111-2015-R-SR, č. 

záznamu: 647/2015 zo dňa 21. januára 2015: Ing. Ladislav Monček, kvestor  

         Osoby oprávnené rokovať: tajomníci fakúlt, riaditelia súčastí 

         IČO:                         30232295 

         DIČ :                         2021109211          

IČ DPH:    SK 2021109211 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu:  podľa čísla uvedeného na objednávke 

Kontakt: 048/446 1111 

Právna forma: Verejná vysoká škola podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých 

školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov zriadená zákonom č. 139/1992 Zb. o zriadení Univerzity 

Mateja Bela v Banskej Bystrici  

          (ďalej len „Odberateľ“ alebo aj „UMB“) 

 

 

2.  Dodávateľ:   EQUILIBRIA, s.r.o.   

  Adresa/sídlo:  Krásnohorská 82, 040 11  Košice- mestská časť Pereš 

     Prevádzka: Textilná 4, 040 12 Košice 

  Štatutárny orgán: Ing. Igor Brix, konateľ, 

     Ing. Ľuboš Vatraľ, konateľ 

  IČO:   36582051 

  DIČ:   2021853317   

  IČ DPH:  SK2021853317 

  Bankové spojenie:  

  IBAN:    

  Kontakty:  055 62 33 755, equilibria@equilibria.sk  

   Registrácia: Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice 

I., Oddiel: Sro, Vložka č . : 15186/V 

 

  (ďalej len „Dodávateľ“ a spolu s Odberateľom aj ako „Zmluvné strany“ alebo  

  jednotlivo  ako „Zmluvná strana“) 
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ČLÁNOK II.  

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
 

1. Zmluvné strany sa v súlade s bodom 5. Článku XIV. „Záverečné ustanovenia“ v spojení 

s Článkom XII. „Zmena Rámcovej dohody“ Rámcovej dohody číslo 01/2021/OPS-02 

uzatvorenej dňa 1.2.2021, účinnej dňa 2.2.2021 v znení Dodatku č. 1/2021 k Rámcovej dohode 

č. 01/2021/OPS-02 uzatvoreného dňa 18.5.2021, účinného dňa 19.5.2021 (ďalej len ako 

„Rámcová dohoda“) dohodli na uzatvorení Dodatku č. 2 k Rámcovej dohode. Predmetom 

Dodatku č. 2 je zmena Prílohy č. 1 Rámcovej dohody, a to v jej časti označenej ako „Časť 6 -

Špecifikácia služieb (Diplomy, Tlačoviny, Duplikáty, Obaly)“ z dôvodu nárastu cien papiera na 

trhu, ako aj s ohľadom na očakávanú infláciu v roku 2022. Konkrétne týmto dochádza 

k navýšeniu cien položiek obsiahnutých v časti Prílohy č. 1 Rámcovej dohody označenej ako  

„Časť 6 -Špecifikácia služieb (Diplomy, Tlačoviny, Duplikáty, Obaly)“ pod poradovými č. 371 

až 374, kedy cena za mernú jednotku položky pod por. č. 371 – „Diplom 2 strany“ sa mení 

z pôvodnej ceny bez DPH vo výške 0,670 Eur na novú cenu vo výške 0,804 Eur bez DPH, pri 

položke pod por. č. 372 – „Tlačoviny 2 strany“ sa mení z pôvodnej ceny bez DPH vo výške 

0,360 Eur na novú cenu vo výške 0,432 Eur bez DPH, pri položke pod por. č. 373 – „Duplikát 2 

strany“ sa mení z pôvodnej ceny bez DPH vo výške 0,490 Eur na novú cenu vo výške 0,588 Eur 

bez DPH a pri položke pod por. č. 374 – „Obaly 4 strany“ sa mení z pôvodnej ceny bez DPH vo 

výške 1,720 Eur na novú cenu vo výške 2,064 Eur bez DPH.  

2. V tomto prípade ide o zmenu Rámcovej dohody v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona 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“), nakoľko potreba zmeny 

vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol ani pri vynaložení náležitej odbornej 

starostlivosti predvídať. 

 

ČLÁNOK  III. 

PREDMET DODATKU Č. 2 
 

1. Dodatkom č. 2 sa mení Príloha č. 1 v časti označenej ako „Časť 6 – Špecifikácia služieb 

(Diplomy, Tlačoviny, Duplikáty, Obaly)“ podľa bodu 11. Článku XIV. „Záverečné 

ustanovenia“ Rámcovej dohody, keď Príloha č. 1 sa nahrádza novým znením v tejto časti, ktoré 

sa tak stáva neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody. 

 

ČLÁNOK  IV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Dodatok č. 2 je neoddeliteľnou súčasťou Rámcovej dohody. 

2. Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody Dodatkom č. 2 nedotknuté zostávajú v platnosti 

a účinnosti nezmenené. 

3. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

4. Tento Dodatok č. 2 podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade 

vlády Slovenskej republiky vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky (ďalej len „CRZ“). 

5.  Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Odberateľa zverejniť tento dodatok a svojim 

podpisom dáva súhlas na jeho zverejnenie. 

6. Za zverejnenie tohto dodatku v CRZ zodpovedá Odberateľ. 

7. Tento Dodatok č. 2 je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach s povahou originálu, dve (2) 

vyhotovenia prevezme Odberateľ a dve (2) vyhotovenia prevezme Dodávateľ.   

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú v plnom rozsahu spôsobilé k uvedeným právnym úkonom a ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená 

v tomto Dodatku č. 2 je vážna, slobodná a určitá, že prejavy vôle Zmluvných strán sú 

dostatočne zrozumiteľné. Na znak súhlasu Zmluvných strán s celým obsahom tohto Dodatku č. 

2 ho obe Zmluvné strany podpisujú. 
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9. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 2 je nové znenie Prílohy č. 1 vrátane zmenenej 

„Časti 6 - Špecifikácia služieb (Diplomy, Tlačoviny, Duplikáty, Obaly)“. 

 

 

         V  Banskej Bystrici, dňa: ……………… V Košiciach, dňa: ………………… 

 

 

 

         Za Odberateľa:  Za Dodávateľa: 

 

 

 

 

     .............................................................         ................................................... 

                 Ing. Ladislav Monček                        Ing. Igor Brix, 

                             kvestor                                         konateľ 

 

 

 

 

 

 

V zmysle zákona nadobúda 

tento dodatok  

účinnosť 

dňa:..................................... 

Univerzita Mateja Bela 

v Banskej Bystrici 

podpis poverenej osoby: 

 

 

 

      

  

 

 


