
Dodatok č.1
k Rámcovej do hode z2o2L9o26_z zo dňa 12. 05. 2021

lJzatvorenej V zmysle oPET
(ďalej len ,,dodatok")

ó,l.
zmluvné §trany

1. Dodávater predmetU verejného obstarávania:

PRoMEDlKA, 5.r.o.

Sídlo: Československej armády 4Á,/5462, 036 01 Martin, slovenská republika
lČo:36400271
Dlc 2o2o12z379

lč DPH: sK2020122379

číslo ú&u: sK49uuoooooo6617783006
Tel.: 0434282789
(ďalej len,,dodávater")

2, KUpujúci:

Neínocnica s poliklinikou Myjava
sídlo; staromyjavská 59, 907 01 Myjava

zastúpená: MUDr. Henrich Gašparík.PhD., riaditer

lčo: 00610721
Dlč: 2o21039988

lČ DPH: sK2o21039988

číslo účtu:5K98 8180 oooo oo7o oo510627
(ďalej len,,objednávater)

ó. ll
predmet dodatku

1. Predmetom dodatku je úpíava základnÝch podmienok dodávky tovarov, miesta a spósobu
faktuíácie v§úlade 5čl. ll bod 2.3 Rámcovej dohody č. z2o2L9o26_z zo dňa 12.05- 2021 medzi

dodávatelom a objednávaterom,

čl,lll
osobitné zínluvňé doi€dnania

1. objednávater, ktoni je uvedený včl. l bod 2 tohto Dodatku si vpřiamom zmluvnom vzťahu

s dodávaterom, formou objednávky upraví podla svojich potrieb podmienky kúpy tovarU - množstvo
a druh tovaru, miesto a termín plnenla, a to v súlade s ustanoveniami Rámcovej dohody.
Predpokladané množstvo tovaru pr€ kupujúceho uvedeného v čl. l bod 2 je:

2. Dodávatel je povinný dodať tovar objednávaterovi na základe doručenej objednávky, ktorá bude
obsahovať: špecifikáciu množstva tovaru, požadované miesto a lehotu plnenia, cenu tovaru.

P.č, Názov:
DPH

cena lks s DPH predpokladané množstvo
bal. ía 1íok

1

Miska petri
UH 90 mm 0,05037 €/ks 0,060445 €/ks 2a 2 000k5

6l



3. za doručenie objednávky 5a považuje odoslanie a prevzatie objednávky faxom, listom, e-mailom

alebo telefonicky,

4. Dodávater 5a zavázuje, že vystaví jednotlivé faktúry na toho objednávatela. ktoní realizoval

objednávky.

5. objednávater je povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry predloženej dodávatelom Za

predpokladu, že tovar bol dodaný riádne a včas a V súlade s Rámcovou dohodou, týmto Dodatkom
a ďalšími podmienkami bližšie urč€nými objednáVaterom v objednávke. Prílohou fattúry je dodacllist
powrdený tým objednáVaterom, ktorý objednal dodanýtovar,

6. objednávater5a zavázuje vo všetkých dokladoch, listoch, dodacích tisto.h a fakttlach uVáduať číslo
Rámcovej dohody a objednávky, na základe ktorej bude realizované plnenie.

čl. tv
osobltné zmluvné doJédnanla

1, Tento dodatok bol uzatvorený na základe ustanovenia čl. ll bod 2.3 Ráncovej dohody č.

z20219026_z zo dňd 12. 05. 2021 a predstavuje slobodnú a úplnú vóru zmluvných strán, je určitým,
vážnym a skutočným prejavom tejto vóle, a nebol podpísaný Vtiesni ani za nápalné jednostranne
nevýhodných podmIenok,

2, Ťento dodatok je vyhotovený v2 Vyhotoveniach s plátnosťou originálu, pričo.Yt každá zmluvná
strana obdrží po jednom vyhotovení.

3, Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zástupcami Všetkýcr zmluvných strán
a účinnosťv deň nasledUjúci po dnijeho zverejnenia v zmysle platných právnych predpisov.
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PRoMEDlKA, s.r.o,
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