
 
 
                          Dodatok č. 3 
k rámcovej zmluve č. 111109 zo dňa 8.12.2009 v znení dodatku č. 1 zo dňa 24.6.2010  
                                           a dodatku č. 2 zo dňa 22.12.2010 
 
medzi zmluvnými stranami 
 

 
AD REM,  s.r.o. 929 01 Dunajská Streda, Poľná 930 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Trnava, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 1111/T 
IČO: 31 103 049 
IČ DPH: SK 2020366282 
Bankové spojenie: ČSOB, a.s., pobočka Dunajská Streda,číslo účtu: 0302791493/7500 
zast: MVDr. Jozef Rózsa, konateľ 
( ďalej ako predávajúci ) 

  
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, 012 07 Žilina, ul. V. Spanyola č. 43 

IČO: 17 335 825 
DIČ: 2020699923 
IČ DPH: SK 2021700549 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú.7000280470/8180 
zast.: Ing. Margita Sirotná,, riaditeľka  
( ďalej ako kupujúci ) 
 
 

                                                    t a k t o: 

 

Článok III, bod 3.1 znie : 

3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet plnenia zmluvy uvedený v čl. II. podľa harmonogramu  

predmetu dodania, ktorý tvorí prílohu č.4 tejto zmluvy.  

  

Harmonogram predmetu dodania: 

 1. – skiaskopicko-skiagrafická stena podľa opisu predmetu zákazky do 31.12.2009 

 2. -- mamografický prístroj a počítačový tomograf podľa opisu predmetu zákazky dodaný  

       do 31.08.2011 

 

Článok VI, bod 6.1. znie: 
 

6.1 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú cenu a to v 3 splátkach:  

      1. splátka                                            339 514,95     € s DPH   do 31.12.2009   

      2.splátka                                         1.000 000,-         € s DPH   do 31.04.2011    

      3.splátka                                         1.841.308,05      € s DPH   do 31.07.2011    



       

 
Príloha č. 4 - Harmonogram predmetu dodania znie : 

 
Verejný obstarávateľ: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, ul. V. Spanyola č. 43, 012 07  
Žilina 
 
Nadlimitná zákazka – tovary 
 
Príloha č. 4: Harmonogram predmetu dodania 
 
Názov predmetu zákazky: Dodávka prístrojovej techniky pre centrálu RTG 
 
 
Názov prístroja    Dátum dodania 
Mamografický prístroj do 31.08.2011 
Počítačový tomograf do 31.08.2011 
Skiaskopicko-skiagrafická stena Do 31.12.2009  
 
Tento dodatok bol vyhotovený v 4 rovnopisoch, ktoré majú charakter originálu a každá zo zmluvných  
strán obdržala 2 rovnopisy pri podpise. 
 
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami.  
 
Na právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto dodatkom sa použijú príslušné ustanovenia  
Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník ) v platnom znení.  
 
Zmluvné strany prehlasujú, že si tento dodatok pred  podpísaním prečítali, uzavreli ho vážne a   
slobodne a neuzavreli ho v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. 
 
Žilina, dňa: 
:                                                                   

Predávajúci :                                                                       Kupujúci:                                                                                                                               
 
   
 
 

                                                                                             
MVDr. Jozef Rózsa                                                          Ing. Margita Sirotná 
        konateľ                                                                               riaditeľka 

 
 


