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i,'
Dodatok č.t ,'

covejdohode 220219o29 z zo dňa í2. o5'- 2o2L
Uzatvorenei v zmysle 0PET

(ďalej len 
"dodatok')

čl. l.
zmluvné strany

1, Dodávater predmetu verejného obstarávaniai
ht. bdkbv lv.n|ca lL - MED
sldlo: Hlavná 52, 94301 Štú.ovo, slovenská republika
zastúpená: lnt. ladislav lvanic§

Ičol331265oo
Dlč:1020423712
lč DPH: sK1o2M23712
Číslo účtu: IBAN: sK32 8180 oooo oo7o oo51 0360
Tel.:0905841646
(ďalej len 

"dodávater)

2, Kupulúci:
í{emocnlc. § pollldlnlkou MY|ava
sídlo: staromy|avská 59, 9o7 01 Myjava
zastúpená: MUDr. Henrlch Gašparík, PhD., rladiter
lčo: 0061o721
Dlč:2021o39988
lč DPH: slQo21o39988
čtsb účtu: sK98 8180 oooo oo7o oo510627
(ďalej len,obiednávater)

čl. ll
Pr.dm€t dodatku

čl. lll
ošobltné tmluvné doredn.nl.

1, objednávatel, ktorý ie uvedený v č|, l bod 2 tohto Dodatku si v priamom lmluvnom vrťahu
s dodávaterom, formou objednáVky Upraví podía svoiich potrieb podmienky kúpy bvařu - mnotstvo
a druh tovařu, mlesto a taamín plnenia, a to vsúlade s ustanovenlami Rámcovei dohody.
Predpokledané množstvo tovaru pre kupu.iúceho uvedeného v čl, l bod 2 je:

P.č. Nátov: MJ cena lk§ be. dph cena lks s dph píedpokla rané mnolstvo
ku§o,, na 1 rok

1
Návlek na
matíac

k5 0,4922 €/ks 0,59064 €/ks 960 ks

2. oodáváterje povinný dodať tovar objednávaterovi na základe doručenej objedrávky, ktorá bude
obsahovaťi špeciíikáciu množstvá tovaru, požadované miesto e lehotu plnenla, cen! tovaru.

1. Předmetom dodatku le liprava rákladných podmienok dodávky tovarov, Ťlesta a spósobu
fakturácle v súlade s čl. ll bod 2.3 Rámcovej dohody č. z2o279oz9_z zo dňa 1!. 05. 2021 medti
dodávatelom . objednávateíom.



3. za dolučenle objednávky sa považuje odoslanle a plevzatie obiednávky faxom, li§tom, e-mailom

alebo telefonicky.

4. Dodávater 5a zavázuje, že vystaví jednotllvé faktúry na toho objednávatera, ktoď realizoval

objednávky.

5. óbjednávater le povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry predlolenej dodávatelon za

predpokladu, že tovar bol dodanÝ lladne a včas a vsúlade s Rámcovou dohodou, týmto Dodatkom

a ďalšími podmi€nkami bližšie určenými objednávaterom v obiednávke. Prílohou faktúryle dodací list

potvrdený Ým obiednávaterom, ktoď objednal dodaný tovar.

6. objednávatelsa zavázuje vo všetkých dokladoch, llstoch, dodacích listoch a táktúrach uvádzal čí5lo

Rámcovej dohody a obiednávky, ne žáklade ktorej bude realizované plnenie.

čl. N
osobltné tmhvné do|ednanla

1. Ťento dodatok bol uratvorený na základe ustanovenla čl. ll bod 2.3 RámcoveJ dohody č,

z2o27go2g_z zo dňa 72. 05. 2021 a pr€dstavuje slobodnú a úplnú vóru zmluvných strán, Je urči§m,

vážnym a skutočnÝm prejavom tejto vóle, a nebol podpísaný vtiesni anl ra nápadne iednostBnne

ne\r'ýhodných podmienok.

2. Tento dodatok.ie Whotovený v2 Whotoveniach s platnosío! oritinálu, přičom každá rmlúvná

strana obdrlí po jednom vyhotovenÍ,

3. Tenlo dodatok nadobúda platno§ť dňom jeho podpísania !ástupcami všetkých zmluvných strán

a účinnosťv deň nasledujúcipo dnijeho zveíejnenia v,mysle platných právnych predPisov,

v uvi",e, an !..ť:.. !-(..'.Q- 4. Nemocnica,q po||k|iniltou
Staromylavská 59
907 01 lil YJAVA

€ťiv
il--mect

'ř-óii, slr oroor:l z ,

..*--..rfirí:;ii....

ffi;;i;t v lv^Nlcs
Hri"nist,sarul:ru-o
lcoi]}126'00 _Y

Dodávatel

ln8.1,,, ,

objednávatér

- N§P Myjava


