
Dodatok č. 3 k Rámcovej dohode na dodanie potravín „ Rôzne potraviny" 
č.872/2020/0Z 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Zákona č. 513/ 1993 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov a zákona č .343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Menom organizácie koná: 
Bankové spojenie: 
BIC: 
Kontaktná osoba: 
E-mail: 

11 Obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 

Zmluvné strany 

Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca 
Palárikova 2311, Čadca 
17335469 
2020552083 
SK2020552083 
Ing. Martin Šenfeld, MBA, riaditeľ 

Michaela Kubalíková 
kubalikova@kysuckanemocnica.sk 

(ďalej aj len ako „Kupujúci") 

INMEDIA, spol. s r. o. 
Námestie SNP 11, 960 01 Zvolen 
36019208 
2020066829 
SK.2020066829 

obchodná spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu v Banskej Bystrici 

Oddiel: Sro. vložka č. 4345/S 
Menom spoločnosti koná: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
BIC: 
Kontaktná osoba: 
E-mail: 

Ing. Miloš Kriho, Mgr. Lucia Krihová, Libuša Slámková 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Ing. Miloš Kriho 
inmedia@inmedia.sk 



2/0bchodné meno: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
rč DPH: 

NORDFOOD s.r.o. 
Rišňovce 5, 951 21 Rišňovce 
45 702 861 
2023094689 
SK2023094689 

obchodná spoločnosť je zapísaná v OR v Nitre, oddiel Sro, číslo vložky: 27340/N 
Menom spoločnosti koná: Vladimír Derčalfk a MUDr. William Kouton, konatelia 
Bankové spojenie: VÚB. a.s. 
IBAN: 
BIC: 
Kontaktná osoba: 
E-maj l: 

Vladimír Derčalík 
nordfood@nordfood.sk 

(ďalej aj len ako „Predávajúci") 

(spoločne tiež ďalej ako „zmluvné strany") 

uzavierajú nasledovný dodatok č.3 k Rámcovej zmluve na dodanie potravín „ Rôzne 

potraviny" (ďalej len „Dodatok č. 3"): 

ČLÁNOKI 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

l. Predmetom Dodatku č.3 je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán 
stanovených v Rámcovej dohode na dodanie potravín „ Rôzne potraviny " (ďalej aj 
„Rámcová dohoda"). 

2. Dodatok č.3 sa uzatvára v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, t.j. 
zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez 
nového verejného obstarávania , ak pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 
zmluva obsahuje jasné, presné a jednoznačné podmienky jej úpravy, vrátane úpravy ceny 
alebo opcie, rozsah, povahu možných úprav a opcií a podmienky ich uplatnenia; nemožno 
určiť takú podmienku, ktorou by sa menil charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy. 



ČLÁNOK II 
PREDMET DODATKU 

1. Podľa čl.11 bodu 2.1 Rámcovej dohody kúpna cena za jednotlivé položky tovaru je 
stanovená podľa zákona NR SR 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov dohodou zmluvných strán ako výsledok verejného 
obstarávania v Prílohe č.1. 

2. Podľa ust. čl.II bodu 2.8. Rámcovej dohody kúpne ceny za jednotlivé položky tovaru 
uvedené v Prílohe č. l a v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy, budú záväzné a platné min. 6 mesiacov 
po uzatvorení rámcovej dohody. K opätovnému otvoreniu súťaže dôjde najskôr po 6 
mesiacoch od uzatvorenia rámcovej dohody ak: 

a) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR na Pôdohospodárskej platobnej 
agentúre www.apa.sk v časti Agrárne trhové informácie Slovenska (A TIS) dva krát po sebe 
zverejní zvýšenie ceny danej potraviny, a zároveň 

b) predávajúci predloží kupujúcemu porovnanie ceny predávajúceho na konkrétny druh 
potraviny s priemernou cenou potraviny, ktorá je zverejnená na www.apa.sk. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene prílohy č. l Rámcovej dohody tak, ako je uvedené v 
prílohe tohto Dodatku č.3 v zmysle ust. Čl.II bodu 2.11 Rámcovej dohody. 

ČLÁNOKID 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody sa nemenia a ostávajú v plnom rozsahu v platnosti. 

2. Tento Dodatok č.3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a 
účinnosť odo dňa nasledujúceho po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv a na 
webovom sídle verejného obstarávate! a v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

3. Tento Dodatok č.3 je vyhotovený v 4 originálnych vyhotoveniach, z ktorých jedno je 
určené pre každého predávajúceho a 2 pre kupujúceho ( z toho jedno pre verejného 
obstarávateľa). 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok č. 3 riadne prečítali , jeho obsahu porozumeli, 
uzatvárajú ho slobodne, nie v tiesni ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak 
súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú. 



5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.3 je príloha Zoznam tovaru, ktorý naluádz.a 
prílohu č. 1 Rámcovej dohody. 

"° V rl:~~?:.V.. , dňa 
' 2 01. 202.l 

v ........ ~~~.' .... , dňa ŕ:~.L.s 

Predávajúci 1/: Kupujúci 

··········································{·····7······ 

v ............ „ .... .... ' dňa 

Predávajú 

I 


