
Dodatok č. 1
(d'alej len,,Dodatok")

ku Kúpnej zmluve č.Z201849202 Z
(d'alej len ,,Kúpna zmluva" alebo len ,,Zmluva")

uzatvorený
medzinasl@

Dodávateí:
BUSINESS COMMERC|AL FlNANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o.

Zvolenská cesta 1,4, 974 05 Banská Bystrica

lčo: go 597 oo7

DlČ: 2022052076

tč opH: sK2o22052076
V zastúpení- Erika Karová - konatelka spoločnosti
Zapísaná v Obchodnom registri 0kresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č, 13919lS
Bankové spojenie: Slovenská sporiteíňa, a.s.

lBAN: SK1l 0900 0000 0050 4594 8535
(d'alej len,,Dodávatel"')

a

Odberateí:
Kysucká knižnica v Čadci

Ul. ].7. novembra 1258, 022 01 Čadca p

tčo:gsr+soog
DlČ: 2021435625

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

lBAN: SK70 8180 0000 0070 0048 1352

Štatutárny orgán: PhDr. Janka Bírová, riaditeíka ':

číslo tel.: 0915 572 25o
(d'alej len,,Odberatel")

článok l.
úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany sa v nižšie uvedený deň a na nižšie uvedenom mieste dohodli na uzatvorenítohto Dodatku č.1, ktorým sa

Kúpna zmluva v doterajšom znení mení a dopíňa v rozsahu uvedenom v čl, ll tohto Dodatku č.1.

článok ll.
, Predmet Dodatku

2.t Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpna zmluva sa menía dopíňa nasledovne:

1'. Rozčlenenie víťaznej výšky jednotkovej ceny na jednotlivé odberné miesta a na jednotlivé zložky ceny - cena za služby

distribúcie, cena za služby prepravy, odvod do Národného jadrového fondu a cena za služby obchodníka je uvedená

v kalkulácii, ktorá je súčasťou predložených podkladov k splneniu podmienok vo veci naplnenia realizácie zákazky



Č. Z2Ot849202, Cena za jednotku silovej elektriny činí 0,065 eur/kWh bez DPH. Cena za odberné miesto je 1,

euro/mesiac bez DPH, Cena za služby distribúcie, cena za služby prepravy, odvod do Národného jadrového fondu sú

určené podl'a Rozhodnutia ÚRso č. ooo9/2018/E, Rozhodnutia ÚRso č, o275l2ot8lE a Rozhodnutia ÚRso č.

0t94l2078lE,
Spósob doručovania písomností- písomne na adresu 0dberatel'a:
Kysucká knižnica v Čadci

Ul, 17. novembra 1258,022 0]. Čadca

Na adresu Dodávateía:
BCF, s.r.o.

Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica

Miesto, spósob a lehoty, na ktorých Objednávateí bezodkladne ohlási zistené skutočnosti podía čl, X body 10.3 a ].0.4

OUEP: BCF, s.r.o., Zvolenská cesta t4,974 05 Banská Bystrica, prípadne mailová adresa: info@bcf.sk, objednávatel'
bezodkladne písomne ohlási zistené skutočnosti,
Miesto, spósob a lehoty, na ktorých Objednávateí má uplatniť reklamáciu podťa čl. Xl OUEP: BCF, s.r,o., Zvolenská cesta
t4,974 05 Banská Bystrica, prípadne mailová adresa: info@bcf.sk, objednávateí bezodkladne písomne ohlási zistené
skutočnosti.
Webová adresa Dodávatel'a, na ktorej má zverejnené informácie podía čl. lX OUEP: www.bcf.sk

článok lll.
Spoločné a záverečné ustanovenia

Zmluvné strany 5a dohodli, že Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť
tento dodatok nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, že tie ustanovenia Kúpnej zmluvy č, Z207849Z02_Z, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 1
dotknuté, zostávajú nad'a!e; nezmenené v ptatnosii a úónnosti v znení, v akom boli zmluvnými stranami póvodne
dojednané.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch originálnych, vzájomne rovnocenných rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží po jednom vyhotovení.
V prípade, ak sa niektoré z ustanovenítohto Dodatku č. 1stane neplatným alebo neúčinným, zmluvné strany sa dohodli,
že táto skutočnosť nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku č.1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, ich prejav vóle je dostatočne určitý a zrozumitelný. Dodatok č, 1si prečítali,
jeho zneniu a obsahu porozumeli, obsahuje skutočný prejav ich vóle a preto na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne
podpisujú.

V Čadci, dňa 18.11,2018 V R2n<lrpi F[rlc+,i,i lX^ l o l l l^, ^
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Zaavmt

ť,

vl.

PhDr. JanKa Blrova
riaditel'ka Kysuckej knižnice v Čadci

Erika Karová - konatel'ka spoloč76sti

BCF, s.r.o. /
ď"r



Dodatok č. 2
(d'alej len,,Dodatok")

ku Kúpnej zmluve č.Z201849202 Z
(d'alej len ,,Kúpna zmluva" alebo len ,,Zmluva")

uzatvorený
medzi nasledovnÝmi zmluvnÝmi stranami:

Dodávateí:

BUSlNESS COMMERCIAL FlNANCE, s.r.o., v skratke BCF, s.r.o.
Zvolenská cesta 14,97405 Banská Bystrica

tČo: gs 597 oo7

Dlč:2022052076
lČ opH: sK2o22o52o76
V zastúpení- Erika Karová - konatelka spoločnosti
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 13979lS
Bankové spojenie: Slovenská sporiteíňa, a,s.

lBAN: SK1],0900 0000 0050 4594 8535
(d'alej len,,Dodávate[")

a

Odberateí:
Kysucká knižnica v Čadci

Ul, 17. novembra ].258, 022 01 Čadca

lčo:gotqsosg
Dlč:2021435625
Bankové spojenie: Štátna pokladnica

lBAN: SK70 8180 0000 007 00048 1352

Štatutárny orgán: PhDr. Janka Bírová, riadite]ka

číslo tel.: 0915 572 25o
(d'alej len,,Odberateí")

článok l.
úvodné ustanovenia

t'|1 Zmluvné strany sa v nižšie uvedený deň a na nižšie uvedenom mieste dohodli na uzatvorenítohto Dodatku č.2, ktorým sa
KÚpna zmluva v doterajšom znení mení a dopíňa v rozsahu uvedenom v čl. ll tohto Dodatku č.2.

článok ll.
predmet Dodatku

2.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Kúpna zmluva sa menía dopíňa nasledovne:
Od 01. januára 2019 dochádza na základe Rozhodnutia Únso i. oo59l2o19lE zo dňa 21,.t1.2o78 k zmene distribučných
poplatkov Stredoslovenská distribučná, a.s..

2.2 Celková cena za dodávku elektrickej energie na obdobie od 01.01,.2019 do 31.12,2019 je dohodnutá zmluvnými stranami
na základe tohto Dodatku Č. 2 a na základe predpokladanej spotreby vo výške ].],096,65 EUR, vrátane všetkých nákladov.



článok lll.
Spoločné a záverečné ustanovenia

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami, Účinnosť
tento dodatok nadobúda dňom nasledujúcim po dnijeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády
Slovenskej republiky.

3,2 Zmluvné strany sa dohodli, Že tie ustanovenia Kúpnej zmluvy č. z20I8492o2_Z, ktoré nie sú týmto Dodatkom č. 2
dotknuté, zostávajú nad'alej nezmenené v platnosti a účinnosti v znení, v akom boli zmluvnými stranami póvodne
dojednané.

3.3 Dodatok č. 2 je vyhotovený v dvoch originálnych, vzájomne rovnocenných rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží pojednom vyhotovení.

3.4 V prípade, ak sa niektoré z ustanovenítohto Dodatku č, 2 stane neplatným alebo neúčinným, zmluvné strany sa dohodli,
Že táto skutoČnosť nemá vplyv na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení tohto Dodatku č.2. Súčasťou Dodatku č. 2 je

Príloha dodatku č. 2 - Kalkulácia ceny.
3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 2 uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni, ani za nápadne nevýhodných

Podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, ich prejav vóle je dostatočne určitý a zrozumiteíný, Dodatok č. 2 si prečítali,
jeho zneniu a obsahu porozumeli, obsahuje skutočný prejav ich vóle a preto na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne
podpisujú,

V Čadci, dňa 26,11.2018 V Banskej Bvstrici. dňa 76 1 1,.2018

riaditeíka Kysuckej knižnice v Čadci


