Dodatok

č. 1

k
Zmluve na poskytovanie grafických a tlačiarenských služieb
zo dňa 10. 12. 2013
uzavretý medzi
Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Právna forma:
Sídlo:
Identifikačné číslo:
DIČ/IČ DPH:
V mene ktorej koná:
Registrácia:

EIP Services, s.r.o.
s.r.o.
Na Šefranici 1280/8, 010 01 Žilina
36 718 114
2022291029/ SK2022291029
Ing. Ján Sládek (konateľ)
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 18 439/L

(ďalej len ako „poskytovateľ“)
A
Objednávateľ:
Názov:
Právna forma:
Sídlo:
Identifikačné číslo:
IČ DPH:
V mene ktorej koná:
Registrácia:
02.12.2003

Národná transfúzna služba SR
štátna príspevková organizácia
Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
30 853 915
SK2021764371
Ing. Renáta Dundová, riaditeľka
zriadená zriaďovacou listinou MZ SR č. 03775-4/2003 zo dňa

(ďalej len ako „objednávateľ“)

1.

2.

I.
Poskytovateľ a objednávateľ uzavreli dňa 10. 12. 2013 na základe výsledkov verejného
obstarávania Zmluvu na poskytovanie grafických a tlačiarenských služieb, ktorej
predmetom je vykonanie diela - grafických a tlačiarenských služieb pre jednotlivé
odberové centrá a spracovateľské centrá objednávateľa (ďalej len „Zmluva“).
V zmysle čl. II bod 4 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že:
„Objednávanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy bude realizované na základe
objednávok po dobu platnosti tejto zmluvy, v predpokladanom množstve uvedenom v Prílohe
č. 1 tejto zmluvy. Vzhľadom na to, že množstvá uvedené v Prílohe č.1 sú predpokladané
množstvá, vyhradzuje si objednávateľ právo považovať tieto množstvá za nezáväzné. V
prípade potreby si objednávateľ vyhradzuje právo objednať nižšie alebo vyššie množstvá ako
sú predpokladané. V prípade, že budú objednané nižšie množstvá ako sú predpokladané
množstvá, nevzniká poskytovateľovi automaticky nárok na dodanie kompletného rozsahu

predmetu zmluvy, tak ako je definovaný v Prílohe č.1 tejto zmluvy. V prípade, že budú
objednané vyššie množstvá ako sú predpokladané, nesmie celková cena za dodávku predmetu
zmluvy prekročiť finančný limit použitého postupu verejného obstarávania.“
3.

V zmysle čl. III bod 2 Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že:
„Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vyčerpania finančného limitu predpokladanej
hodnoty zákazky vo výške 18.427,- EUR (bez DPH). V prípade, že nedôjde k vyčerpaniu
finančného limitu predpokladanej hodnoty zákazky vo výške 18.427,- EUR (bez DPH) do 24
mesiacov odo dňa uzavretia tejto zmluvy, zmluva zaniká uplynutím tejto doby.“

1.

2.

II.
Zmluvné strany sa týmto Dodatkom č. 1 dohodli, že čl. II bod 4 Zmluvy sa nahrádza novým
znením nasledovne:
„Objednávanie služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy bude realizované na základe
objednávok po dobu platnosti tejto zmluvy, v predpokladanom množstve uvedenom v Prílohe
č. 1 tejto zmluvy. Vzhľadom na to, že množstvá uvedené v Prílohe č.1 sú predpokladané
množstvá, vyhradzuje si objednávateľ právo považovať tieto množstvá za nezáväzné. V
prípade potreby si objednávateľ vyhradzuje právo objednať nižšie alebo vyššie množstvá ako
sú predpokladané. V prípade, že budú objednané nižšie množstvá ako sú predpokladané
množstvá, nevzniká poskytovateľovi automaticky nárok na dodanie kompletného rozsahu
predmetu zmluvy, tak ako je definovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. V prípade, že budú
objednané vyššie množstvá ako sú predpokladané, nesmie celková cena za dodávku predmetu
zmluvy prekročiť celkovú cenu plnenia určenú v procese verejného obstarávania, t.j. 18.427,EUR bez DPH.“
Zmluvné strany sa ďalej týmto Dodatkom č. 1 dohodli, že čl. III bod 2 Zmluvy sa nahrádza
novým znením nasledovne:
„Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vyčerpania celkovej ceny plnenia určenej
v procese verejného obstarávania vo výške 18.427,- EUR (bez DPH). V prípade, že nedôjde k
vyčerpaniu celkovej ceny plnenia vo výške 18.427,- EUR (bez DPH) do 24 mesiacov odo dňa
uzavretia tejto zmluvy, zmluva zaniká uplynutím tejto doby.“

1.

III.
Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy a bude podľa vôle zmluvných strán
pripojený ku všetkým vyhotoveniam Zmluvy.

2.

Ostatné ustanovenia Zmluvy vrátane jej príloh, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom č. 1,
zostávajú v platnom pôvodnom znení.

3.

Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží jedno jeho vyhotovenie.

4.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu porozumeli a
súhlasia s ním, a že Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho
tento Dodatok č. 1 podpisujú.

5.

Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami.
Tento Dodatok č. 1 nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho prvého zverejnenia v
súlade so zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V.................., dňa ............

V Bratislave, dňa ..............

….....................................
poskytovateľ
EIP Services, s.r.o.
Ing. Ján Sládek

…........................................
objednávateľ
Národná transfúzna služba SR
Ing. Renáta Dundová, riaditeľka

