
Dodatok č1
k Rámcovej dohode z2o2L92u_zzo dňa 73. 05.2o2L

uzaworenej v zmysle oPET
(ďalei l€n.dodatok")

č1.1.

zmluvné stranv
1. Dodávater píed metu verejného ob9tarávania:

Pérfect Dlstdbutlon a. s, - oBaniBčná rložka
sídlo: Kočovce 2it4,91631 Kočovce, slovenská republika
lčo:4771915o
Dř: 4020286765
lč DPH: sK712ooo1372

číslo účtu: lBAN: sK64 75oo oooo oooo 2591,2153
Tel.: 004213237004u
(ďalej len,,dodávater)

2. Kupujlici:
Nemocnlcá 9 Polikllnlkou Myrava
sídlo; staromyjavská 59, 9o7 01 Myjava
zastúpená: MUDr. Henrich Gašparík, PhD., riaditer
lčo: 0061o721
DlČi 2021039988
É DPH: sK2o21o399E8
čísb účtu: sK98 8180 oooo oo7o oo51 0627
(ďalej len 

"obiednávater)
č1.1l

pťedmď dodatku

1. Predmetom dodatkuje úprava základných podmienok dodávky tovarov, miesta a 5pósobu faktuřácie
v súlade s čl. ll bod 2.3 Rámcovej dohody č. z2o2192o4_z zo dňa 13. 05. 2021 mělzi dodávaterom a
objednávaterom.

čl. lll
o§obltné tmluvné doiednanla

1. obiednávateí, ktoď je uvedený v čl. l bod 2 tohto Dodatku si v priamom zmluvnom ýzťahu
s dodávaterom, íormou obiednávky upraví podra svojich potrleb podmi€nky kúpy --ovaru - množswo
a druh tovaru, mie§to a termín plnenia, a to V súlade s ustanoveniami Rámcovej dohody.
Predpokladané ínnorstvo tovaíu pre kupujúceho uvedeného v čl. l bod 2 je:

2. Dodávatel ie povinný dodať tovar objednávaterovi na základé doručenej objedlávky, ltorá bude
obsahováť: Špecifikáciu množstva tovaru, požadované miesto a lehotu plnenia, cen! tovaru.

P.č. Názovi
beu DPH

predPkladáné ínnožstvo
bal. na l rok

7

Vatá
obvázová
5kladaná

50o8

2,39947 €lks 2,87937 €lks 5 200bal



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

alebo telefonicky.

4. Dodávater sa zavázuje, že vystaví jednotlivé faktúry na toho objednávatera, ktoď realizoval

objednávky.

5. objednávater je povinný Zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry predloženej dodávaterom za

predpokladu, že tovar bol dodaný riadne a vča9 a v súlade s Rámcovou dohodou, týmto Dodatkom

a ďalšími podmienkami bližšie určenými obiednávateíom v obiednávke. Prílohou íaktúry je dodacíll§t
potvrdený tÝm objednáVaterom, ktoď objednal dodanÝ tovar.

6. objednávatersa zavázuje vo všetkých dokladoch, li§toch, dodacích listoch a fuktúrach uvádzať číslo

Rámcovej dohody a objednávky, na základ€ ktorei bude realizované plnenle.

čl. N
osobltné rmluvné do|ednania

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

z2ozLgzo4_z zo dňa 13. 05. 2021 a predstavu.ie slobodnú a úplnli vóru zmlwných strán, je určitým,

vážnym a skutočným přejavom teito vóle, a nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne jednostranne

neVÝhodných podmienok.

2, Tento dodatokje vyhotovený v 2 whotoveniach s platnosťou ori8inálu, pričom každá zmluvná strana

obdrží po.iednom Whotovení.

3. Tento dodatok nadobúda platnoď dňom jeho podpí§ania zástupcami všetkých zmluvnÝch §tén

a účinnosťv deň nasledujúci po dni ieho zverelnenia v zmysle platných píávíych predpisov.
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