
Dodatok č.1
k Rámcovej dohode z20279o3o_z zo dňa 72. 05. 2o2r

Uzatvorenej v zmysle 0PEr
(ďalej len 

"dodatok'')

č1.1.
zmluvné st.any

1. Dodávater predmetu veřejného obstarávania:
Períecl Dlstdbutlon a. §. - oř8anitečná .lorká
sídlo: Kočovce 2lM,91631 Kočovce, sloven§ká republika
lčo;4771915o
Dlč:4o2o286765
lč DPH: sr/12ooo1372
Čísb účtu: |BAN: sK64 75oo oooo oooo 25912153
Tel.: 00421323700411
(ďalej len "dodávater)

2. Kupuiúci:

Nemo.nlcá 5 polllllnlkou Mylav.
sídlo: staromyjavská 59,9o7 01 My.iavá
zastúpená: MUDr. Henrlch Gašpářík, PhD., riaditer
lčo: @610721
Dlč: 2021039988

lČ DPH: sK2o21039988
Číslo účtu: sK98 8180 oooo oo7ooo510627
(ďalej len,,obiednávater)

čl. ll
pr€dmď dodatlu

1. Predmetom dodatkuje úprava základných podmienok dodávky tovarov, miesta a §pósobu fakturácie
v .úlade 5 čl. ll bod 2.3 Rámcovej dohody č. z2o219o3o-z zo dňa 12, 05. 2021 m€dzi dodávaterom a
objednávaterom.

č1.1ll

osobitné zmltlvné do|€dnanla
1. objednávater, ktoŤý je uvedený v čl. l bod 2 tohto Dodatku si v priamom zmluvnom vzťahu
s dodávaterom, formou objednávky upraví podra svojich potrieb podmlenky kúpy tovaru - množstvo
a druh tovaru, miesto a teímín plnenia, a to v súlade 5 ustanoveniami Rámcovej do.1ody.
Predpokladané množstvo tovaru pre kupujúceho uvedeného v čl, l bod 2 je:

2. Dodávaterje povinný dodať tovar obiednávaterovi na základe doručenej objedúvky, ktorá bude
obsahovaťi špeciíikáciu množswa tovaru, požadované miesto a leholu plnenia, cen! tovaru.

P.č, Ná:ov: MJ b€z DPH/MJ s DPH/MJ předr okladané množ§lvo
bal. na l rol

1

vata buničítá
prierezy

bielená 20x3o
cm 5q)8

(10ba/ka.l

Bal, 1,1105 1,3326 720



3. za doručenie objednávky sa považuie odoslanie a prevzatie objednávky faxom, listom, e-mailom

alebo telefonicky.

4. Dodávatel sa zavázuje, že vystavi jednotlivé faktúry na toho objednávatera, ktorý realiloval

objednáVky.

5. objednávater j€ povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry pr€dloženej dodávatelom za

predpoktadu, že tovar bol dodaný riadne a včas a v súlade s Rámcovou dohodou, týmto Dodetkom

a ďalšími podmienkami bližšie urč€nými objednávaterom v objednávke. Príloho! faktúry.ie dodací list

potvídený tým obj€dnávaterom, ktoď objednal dodaný tovar.

6. objednávater5a závázuje vo všetkých dokladoch, lisioch, dodacích li9toch a láktúrdch uvádzai číslo

Rámcovej dohody a objednávky, na základe ktorej bude realizované plnenie.

čl. N
o§obltné zrňluvné doi€dnenia

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

zzo21go3o_z zo dňa 12. 05. 2021 a predstavuje slobodnú a úplnú Vóru zmluvných strán, ie uÉit,ým,

vážnym a skutočným prejavom tejto vóle, a nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne jednost?nne

nev,ýhodných podmienok.

2. Tento dodatokjevyhotovenýv 2 vyhotoveniach 5 platnosťou ori8inálu, p.ičom každá zmluvná strdna

obdrží po jednom vyhotovení,

3, Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania Zástupcami všetlých zmluvných strán

a účinnosťv deň nastedujúci po dni jeho zverejnenia v zmysle platných píávnych predpi§ov,

v wjave, dňa ,.i6:{,, ,!p".l. Nemocnica s poliklinikou
, staro myi2"ská 59
, 9n- ,vrý'

objednávater

- NsP Myjava

Dodávater

Perfect Distribution a. s.
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