
Dodetokč.1
k Rámcovej dohode č. 220219031_zžo dňe 14, os. 2o21

Uzawor€nejvzmysleoPET
(ďalej l€n,,dodatok'')

čl. l.
zmluvné §tranY

1, DodáVater predm€tu verejného obstarávania:
ln8. M8í. Denlsa Fuči}ová - Maj§ter Pepieí
sídlo: Wolkrova u3s/5, P.o.Box 212, 85101 Bratislava 5, slovenská lepublikazestúpený: lng. Mgr. D€nisá Fučl}ová
lčo: 3721a37g
Dlč: 1020142860
lč DPH: sK1o2o14286o
Bankové spojenie: Prima banka slovensko
IBAN: lBANi sx1656000000009646016oo2
čí§lotelefónu. o9o38337o5

(ďalej len 
"dodávater')

2, obj€dnávatel/(upUjúci:
Némocnlcá s Polikllnikou MYiava
síd lo: staromyjavská 59,9o7 01 Myjava
v.astúpení: MUDr, Henrach GaŠparík, PhD, riaditeÍ NsP
lčo] oo51o721
Dlč| 2021039988
lč DPH: sx2o21o39988
íel.: 03416979111
číslo účtu: sK98 8180 oooo 0070 oo510627

(ďalej len, centrálny obstarávater)

(ďalej spolu áko,,zmluvné strany")

čl. ll
predmet dodatku

1, Predm€tom dodatku je úprave základných podmienok dodávky tovarov, ma€stá a spósobu íakturácie
vsúladesč1, 1l bod2,3 Rámcovejdohody č, z2o219o31_z zo dňa 14, 05.2021medlidodávaterom predmetu
verejného obstarávania a objednávát€lom,

ó. lll
o§obitné.mluvné doredn.nla

1. objednávatel, ktoď je Uvedený včl. I bod 3 tohto Dodatku si vpriamom zmluvnom vzťahu s dodávatelom
formou objednávkY upráví podra svojich potrieb podmienky kúpy tovaru - množ§tvo a druh tovaru, miesto
a termín plnenia, a to v§úlade s ustanovenia Rámcovej dohodY.



2. Pr€dmetom ob]ednávania bUde tover:

Ná.ov: Člstláce přo§trledkY.

Predpokladané množstvo pre objednávateld uvedeného v čl, l, bod 2, je

3. Dodávateíje povlnný dodaťtovar objednáVateíovl na základe doručen€j objednávkY. ktoíé bud€ obsahovať|
Špecafikáciu množ§tva tovaru] požadováné miesto a lehotu plneniá, cenu tovaru.

4. za doruČ€nle objednávky sa považuje odoslanie a prevuatje objednávky faxom, li§tom e-mailom álebo
telefonicky,

5. Dodávateí sá zavázuje, že Vysteví jed notlivé faktú ry na toho objednávatera, ktoď realkova l )bjed náVky.

6. objednáVateíje povlnný zaplaťť kúpnu cenU na rákláde faktúry predloženej dodávat€lom z3 predpokladu, ž€
tovar bol dodený riadne avČas avsúlade s Rámcovou dohodou, týmto Dodatkom aďalŠmi podmienkami
bližšle určenýml objednávatelom v objednávk€, prílohou faktúry j€ dodaci li.t potvrd€ný týmobjednávatelom,
ktorý obj€dná | dod6ný továl.

7. Dodávat€í sa zavázuje vo Všetkých dokladoch, listoch, dodací€h listoch a faktúrach uvádzlť čí5lo Rámcovej
dohody a objednávky, na základe ktorej bude realizované plnenie.

čl. N
osobltné z&Iuvné doj€dnanla

1, Tento dodatok bol uzatvorený na zákláde ustanovenia čl. ll bod 2,3 Rámcovej dohody č. z2o219o31-z zo dňa
14. 05, 2021 e píedstavuje slobodnú a úplnú vóíu žmluvných strán, je určltým, vážnym a sku:očným prejavom
t€jto vól€. a nebolpodpísaný vtjesniániza nápadne jed nostrBnne nevýhodných podmienok.

2, Tento dodatok Je vyhotovený v 2 whotoveniech 5 platnosťou orialnálu, Pričom každá žmluvná str.n. dostane
po jednom WhotovenÍ.

3, Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania .ástupcami Všetkých zmluvnýcl 5trán a účlnnosí
v deň následulúcipo dnijeho lvelejnenia v zmysle pletnÝch právňych píedpisov.

v gratislave, dňa l C. Zo l l
li& Ňiťi D.nM rutMli.M.lín F.d* í

_,!(olríoýá 9, P,o.sox l1r

V MYjave, dňa 24,05.2021
Nemocnica s Foliklirik.,,,
. staIc -,,I

P.č.
cená v € be! DPH ,á
predpokladané
mnorstvo

DPHzo%ý€
cerav€5DPHza
prEdpokIádané

množstvo

1, čistiace prostrledkY 4956,60 € 991,32 € 5947,9z €

DodáVateí


