
DODATOK Ö. 1 KU KÚPNEJ ZMLUVY

uzavlelá medzi|

Natur Product§ - Németh, s.r.o.
sidlo| c. 424, 93575 |pel§ky sokolec
löo: 365395M

ló DPH| sK2020155566

Konatel: lng, Áípád Németh

ako'Kupuiúci", a

Doroti Pack Kereskedelmi és szolgáltató Kft.

sid|o 8558 c§ól, Rákóczi Ferenc u. 74.

löo| 19_09_5í0509

lÖ DPH: HUí4373914

Bankové spojenie: oTP Bank (EUR)

IBAN: H U42 1 1 763488-4951 8883-00000000

swjít; oTPVHUHB
Konatel| Pallang sándol
ako "Predávajúci"
(dalej§polu: 

'zmluvné slrany"), v dei podpi§u a na miest podpi§u, § na§ledovni,m obsahom:

PREAMBUtA

1. Dia 03,03,2022 bola medzi zmluvnymi §tranami uzatvorená Kúpna zmluva "Linka na spracovanie
ovocia a zeleniny" (dalej len 'Zmluva'),

2, zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy poöas jej lrvania bez nového vércjného obstáráVania
V súlade s Ust, § 18 ods. 1 písm. c) zákona ö, 34312015 z. z. o velqnom obslaíávaní a o zmene a
doplnení niektonich zákonov v znení neskor§ích predpisov, nakol'ko doélo od predlozenia ponuky
uchádzaöa k predl:enie lehót na dodáVku vstupnych materiálov V súvislosti s pandémiou covid19
a V súVislosli s Vojénskym koníliktom na Ukrajine,

3, z uvedeného dóvodu je pre Kupujúceho z pohladu ho§podárnosti a efektívno§ti a z Kupujúcemu
prístupnich informácií najlep§ím moznym rie§enim dohoda § aktuálnym a vy§út'azenym
PredáVa.júcim, priöom je novyhnutné uViest, ze hore uvedené okolnosti zasiahli véetkych
dodávatelov rovnako,

l, PREDMET DoDATKU

1. Zmluvné strany sa dohodli, iedodacia lehota sa menina 23, decembn 2022.

zmluvné strany s touto zmenou v§etky dotknuté ustanovenia zru§ia a nedotknuté ustanovenia nad'alej nechávajú
v úöinnosti,

Dodatok ö, 1 k Kúpnej zmluve je vyhotoveni, v dvoch oíiginálnych rovnopisoch, z ktori,ch kazdá zmluvná strana
obdÉíjeden rovnopis, Zmluvné §tnny s podpi§om potvrdzujú aj obdrianie rovnopisu,



zmluvné strany predmetny Dodatok ö, 1 ku Kúpnejzmluvy preöitali, poíozumelia na znak súhlasuju vlastnoruöne
podpisujú,

csót, 19. §eptember 2022
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VÁLLALKOáSl SZERZÓDÉSMÓDOSÍTÁS

amely létí€jött egyrészlól a

Natur Products - Németh, s,r.o,
Székhely: c, 424, 93575 lpel§ky sokolec

cégje§yzék§zám: 36539554

Adószám| sK2020155566

Képviselói lng, Árpád Németh

mint,,Megrendeló", másrészról

Doroti Pack Kereskedelmi é§ szolgáltató Kft,

székhely: 8558 csót, RákócziFerenc u,74,

cégjegyzék§zám: 19-09-510509

Adószám; 14373914-2-19

számlavezetó bank: oTP Bank (EUR)

Bankszám laszám I H U42 1 1 763488-4951 8883-00000000

Swifr: OTPVHUHB

Képv§elő: Pallang sándor ügyvezetó

mint 
'Vállalkozó"

(együttesen atovábbiakbanI Felek)között, az alulirott napon és helyen, az alábbi tartaIommal:

PREÁMBULUM

1, Jelen szerzódésmódosítá§ előzményeként a szerződő Felek rögzitik, hogy a N4egrendelő és a
Vállalkozó közötl2022, márciu§ 3, dátummal vállalkozási szerződés (továbbiakban szeződés)jött
létre.

2, Felek m€gegyezte a szerződés módosíiásában, annak éNényessége álatt, új közbeszerzés nélkül
a szlovák közbe§zerzési törvény - 343/2015 Z, z. o Verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektonich zákonov v znení neskor§ích prcdpisov - 18 §, í bokezdé§ c) ponlja (előre nem látható
körülmények) alapján, mivel a Vállalkozó beadott ajánlatát követően megnöVekedtek a bemeneti
anyagok szállítási határidei a covid19 járvány és az Ukrajnában kitört hábonlnak haésára,

3. Az említett okok miatt a Megrendelőnék gazdaságosság és hatékonyság szempontjából és a
rendelkezésre álló információk birtokában is a legjobb megoldás a kivolsenyzett Válla|kozóval való
megegyezés. Hozzá kell tennünk, hogy a többi szállítót is ugyanolyan módon érint ez a rendkívüli
helyzet.

l, MÓDosÍTÁs TÁRGYA -

1, F€lek íögzitik, hogy a szerzödé§ teljesitése az eredeü szezódéshez képest módosul 2022, december 23,

dátumra,

Felek a szezódés jelen modositással éintett íészeit hatályon klvül helyezik, mig a szelzódés ielen mödositással
nem érintett részeit egyezó akarattal változaüanul hatályban büák.



A jelen szeződé§módositÉ§ két egymá§sal szó szeíjnt megegyezó eredeti példányban készült, melyból 1-1

péidány a Felek birtokába kerül, mety példányok átadás_átvételét a Felek e §zezódé§módosítás aláirásával

igazouák.

A szezódó Felek a jelen vállalkozási szeE ódésmódositást elolva§ták, megértették, azt egyezően értelmezték, és

azt, minta Valósággá és ügyleti akaratukkal mindenben megegyezót helybenhagyólag és cég§zenjen lrták a|á.

csót, 2022, §zeptember 19,
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