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Zvolen 14,04.2022

Vec: Návrh Dodatku č.l na úpravu cien tovarov k Zmluve o dodávke potravín č. 2/2021

Yážený obchodný partner. Medzi nami existuje závázkovo právny vzťah, z ktorého vám
vyplýva právo objednať si u nás tovar (určený čo do množstva a druhu) a nám povinnost'tovar dodať.
Ceny tovaru sú cenami vysút'aženými, sút'až však prebiehala v období, ktoré je so súčasným obdobím
neporovnatel'né. Vzhl'adom na udalosti popísané nižšie sme nútení oznámit', že minimálne časť
tovarov vám nie sme schopní ďalej dodávať zavysúťažené ceny z dóvodu vyššej moci.

Pod pojmom vyššia moc treba rozumieť neobvykle_a nepredvídatefné okolnosti, nezávislé od
vóle subjektu, ktoý sa ich dovoláva a ktorých dósledkom nebolo možné zabrániť napriek
vynaloženiu všetkej starostlivosti. Máme zato, že práve takéto okolnosti nastali.

Ako iste viete, susedný štát - Ukrajina je zasiahnutá vojnovým konfliktom. Ukrajina a aj

Rusko patria medzi najváčších dodávateťov základných potravinových komodít, ktoré aktuálne na
svetové trhy dodávané nie sú. To zvýšilo ceny potravín o desiatky percent, v niektorých prípadoch
ide dokonca o násobné zvýšenie cien.

Vzhl'adom na túto situáciu na trhu s potravinami, kde pandémia, hore popísaná situácia na
Ukrajine a následné zvyšovanie cien energií (cena el. energie vzrástla o viac ako 300%), pohonných
hmót a služieb vl,tlačili ceny tovarov na hodnoty, s ktorými sme nemohli počítat' pri verejnom
obstarávaní, sme sa dostali do situácie, kedy je z ekonomického hťadiska pre našu spoločnosť
zaťažujúce pokračovať v plnení hore uvedenej zmluvy. Z tohoto dóvodu sme pripravili Dodatok č.l
k uvedenej Zmluve, kde je pripravené zákonné riešenie aby sme mohli pokračovat'v plnení dodávok
do Vašich zariadeni a žiadame Vás o vyjadrenie, či je možné tento dodatok akceptovať.

Nakol'ko naša zmluva je na obdobie 12 mesiacov, predpoklad zvýšenia cien sa naplnil.
V zmysle zákona34312015 § 18 odst.1 písmeno c) a § 18 ods. 5 móže, v situácii, ktorá je popísaná
vyššie a ktorá nastala, dójst'k navýšeniu maximálnej ceny do hodnoty až do hodnoty 50oÁ z celkovej
hodnoty zákazky a možnost' znenia tohoto zákona uplatňujeme. Zároveň si uplatňujeme znenie
predmetnej dohody v ěl. VI. ods. 4 a ods. 5 a čl. XIL ods.1 predmetnej zmluvy. V prílohe Vám
zasielame návrh Dodatku č.l k horeuvedenej zmluve. Zároveň Vám zasielame aj techniku výpočtu,
ako aj prílohu č.1 a č.2 k predmetného dodatku.

V prípade, že nebudete súhlasiť s našim návrhom, nebránime sa ani ukončeniu predmetnej
dohody dohodou, aby mohlo by.t vyhlásené nové výberové konanie, ktorého sa rovnako chceme
zúčastniť.
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Rozumieme, že podnikanie so sebou nesie riziko, toto ale nie je len o unesení podnikatefského
rizika. Vo svete, Európe a na Slovensku objektívne bez nášho zavinenia vznikla nová situácia, ktorej
sa budeme nútení všetci prispósobiť. Situácia na trhu a nárasty cien sú sledované aj štatistickým
Úradom, agentúrou Agrárne trhové informácie www.apa.sk ako aj médiami, kde je možnost' si naše
informácie overiť. Vo všeobecnosti najreálnejší obraz ako sa naše tvrdenia dajú overiť, je možné
získať priamo v obchodnej sieti.
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