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D o T A T O K č.: 2

ku KÍlpnsj zmluve č.: 0112011• KZ zo dňa: 15.03.2011

l.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Predávajúci:
AudioMaster, s.r.o.,
ul. J. $imora 9, 940 01 Nové Zámky,
v zastúpeni konaterom
bankové spojenie: .
ICO : 36 560 537,
OIC: 2021829590,
IC pre DPH: 5K2021829590,
tel.: +421 356401 915,
mobil: +421
e-mail:
www.audiomaster.sk
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka č.: 14817/N,

. 'l' J,

:@audiomaster.sk,

1.2 Kupujúci:
Správa kultúrnych a športových zariadeni mesta Trnava,
Hlavná 17, 91701 Trnava.
v zastúpení riaditerom r
bankové spojenie: '
ICO : OO 598 135.
OIC: 2021190963,
IC pre DPH: 5K2021190963
tel.: +421 333236437
fax: +421 33 5936 241
e-mail: @skasz.trnava.sk
www.skasz.trnava.sK

uzatvárajú tento dodatok ku Kúpnej zmluve č. 01/2011 - KZ zo dna 15.03.2011 týkajúcej sa
dodania zariadeni a komponentov súvisiacich so zavedenim digitálnej technológie podta štan-
dardu DCl ( Digital Cinema Initiatives ) vrátane 3D technológie v zmysle ustanoveni čl. Xl., bodu
11.3 kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách a doplneni ustanove-
ni predmetnej zmluvy.

II.
PREDMET DODATKU

2.1 Predávajúci sa zavazuje dodať kupujúcemu nasledovné komponenty:

2.1.1/ - 100 ks 3D okuliare Xpand X101
2.1.2/ - 1 ks lampa PHILIPS 6500W

( do DCl projektora 8arco OP 2K - 328 )

http://www.audiomaster.sk
mailto::@audiomaster.sk,
mailto:@skasz.trnava.sk
http://www.skasz.trnava.sK


III.
ČAS A MIESTO DODANIA

3.1 Predávajúci sa zavazuje dodať kupujúcemu predmet dodatku uvedený v článku II., bodu 2.1 toh-
tododatku v termine do: 16.12.2011

Miestom dodania je kino "Hviezda, Paulinska 1, Trnava.

IV.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Cena predmetu dodatku Č. 2 je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona Č. 18/1996
Z.z. o cenách a vyhlášky č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, vo výške 5406,00
EUR s DPH, slovom pat'tisicätyristošest' eur vrátane DPH,
v členeni:

cena celkom bez DPH 4505,00 - EUR
DPH 20% 901,00 - EUR

cena celkom s DPH 5 406,00 - EUR

4.2 Podrobná äpecifikácia zmluvnej ceny tvori prílohu Č. 1 k tomuto dodatku.

4.3 Zmluvná cena bude uhradená na základe faktúry vystavenej predávajúcim po odovzdani pred-
metu dodatku kupujúcemu. Prflohou k faktúre musi byť ocenený súpis vykonanej dodávky.

4.4 Splatnosť faktúry je 14 dni odo dňa doručenia kupujúcemu.

V.
OSTATNÉ USTANOVENIA

5.1 Všetky ostatné ustanovenia predmetnej Kúpnej zmluvy Č. 01/2011 - KZ ostávajú v platnosti.

5.2 Tento dodatok je vyhotovený v štyrocn rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrži
po dva rovnopisy dodatku.

5.3 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok Č. 2 ku kúpnej zmluve prečitali, jeho obsahu poro-
zumeli a na znak súhlasu s jeho znenim ho oprávneni zástupcovia zmluvných strán podpisali.

5.4 Tento dodatok Č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných
strán a účinnost' dňom nasledujúcim po jeho zverejneni na webovom sidle Správy kultúrnych a
športových zariadeni mesta Trnava (www.skasz.trnava.sk).
Dodatok Č. 2 tvori neoddelitefnú súčasť Kúpnej zmluvy Č. 01/2011- KZ zo dňa 15.03.2011.
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ZARIADENIA
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