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DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20225918 _Z účinnej od 14.06.2022 

uzavretej podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:  

Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 

Sídlo:   Ul. V. Spanyola 43, 012 07 Žilina 

Zastúpenie:  Mgr. Eduard Dorčík - riaditeľ 

IČO:   17335825 

DIČ:   2020699923 

IČ DPH:  SK2020699923 

Zapísaný: Zriaďovateľ: MZ SR - zriaďovacia listina č.: 3724/1991-A/XIV-1 zo dňa 9. 12. 1991 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  SK32 8180 0000 0000 0028 0470 

(ďalej len ako „objednávateľ“) 

 

Dodávateľ:  

Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka 

Sídlo:   Kočovce 244, 91631 Kočovce, Slovenská republika 

IČO:   47719150 

DIČ:   4020286765 

IČ DPH:  SK7120001372 

IBAN:   SK64 7500 0000 0000 2591 2153 

Konanie:  Ing. Róbert Vecel – vedúci organizačnej zložky 

Telefón:  00421323700411  

(ďalej len ako „dodávateľ“) 

I. 

Úvodné ustanovenia 

1.1 Objednávateľ uzatvoril s Dodávateľom Kúpnu zmluvu č. Z20225918_Z účinnú od 14.06.2022, 

predmetom ktorej je dodanie: Chirurgické obväzy – elastické (ďalej len „ Zmluva“). 

1.2 Zmluvné strany sa v zmysle ustanovenia uvedeného v čl. II bod 2.3: „Ak sa po uzatvorení tejto zmluvy 

preukáže,že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej ako nižšia cena)za rovnaké alebo porovnateľné 

plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu 

plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto 

zmluvy je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto zmluvy , zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť 

objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutoč. dodatočnú zľavu vo výške 

rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podla tejto zmluvy a nižšou cenou,“ dohodli na uzatvorení 

Dodatku č. 1 k Zmluve uvedenej v bode 1.1 tohto Dodatku, predmetom ktorého je zníženie ceny za 

predmet zmluvy. Z dôvodov uvedených v tomto bode tohto Dodatku zmluvné strany uzatvárajú 

Dodatok v nasledovnom znení: 

II. 

Predmet Dodatku č. 1 

2.1 Objednávateľ a Dodávateľ sa vzájomne dohodli na tom, že: 
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Čl. IV. Zmluvná cena bod 4.1 a 4.3 sa menia nasledovne: 

 „4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 13.112,00 EUR 

   4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14.423,20 EUR.“ 

2.2 V ostatných častiach sa Zmluva nemení. 

 

III. 

Záverečné ustanovenia 

3.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v CRZ. 

3.2 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom pre každú stranu Dodatku. 

3.3 Zmluvné strany prehlasujú, že si tento Dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu porozumeli, že ho uzatvárajú 

slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, a na potvrdenie toho, že obsah tohto Dodatku č. 1 zodpovedá 

ich skutočnej a slobodnej vôli, ho vlastnoručne podpisujú. 

 

Za Objednávateľa:  V Žiline dňa ....................  

 

riaditeľ   

Mgr. Eduard Dorčík   .................................................................................. 

     

 

 

Za Dodávateľa:  V Žiline dňa .............................. 

 

vedúci organizačnej zložky    

Ing. Róbert Vecel  .................................................................................... 

 

  

          


