piA^ ‘ 71363/2017
Dodatok č. 2 k Rámcovej kúpnej zmluve

0000000000843866
medzi
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o.
Jána Bottu 2, 917 01 Trnava
sídlo:
37 986 805
IČO:
2022374805
DIČ:
SK2022374805
IČ DPH:
registrácia:
Okresný úrad v Trnave, reg.č.: VVS/NO-85/2007
zastúpenie:
MUDr. Pavol Janega, PhD., riaditeľ
(ďalej len „Kupujúci")
a
BioVendor- Laboratórni medicína a.s.
Karásek 1767/1, Ŕečkovice, 621 00 Brno, Česká republika
sídlo:
634 71 507
IČO:
Obchodný register vedený Krajským súdom v Brne, oddiel B, vložka č.: 3917
registrácia:
MUDr. Viktor Ružička, predseda predstavenstva
zastúpenie:
(ďalej len „Predávajúci")
(Kupujúci a Predávajúci spoločne ďalej len „Účastníci zmluvy"" alebo „Účastník zmluvy")
Účastníci zmluvy sa spoločne podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s
čl. VII. ods. 6. Rámcovej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi nimi dňa 22.10.2015 v znení Dodatku č. 1 zo
dňa 10.11.2015 (ďalej len „Dodatok č. 1") (ďalej len „Rámcová zmluva") dohodli na uzatvorení
nasledovného Dodatku č. 2 (ďalej len „Dodatok"):
1.

Názov tejto Rámcovej zmluvy „rámcová kúpna zmluva" prijatý Dodatkom č. 1 sa mení a nahrádza
nasledovným názvom „rámcová dohoda".

2.

Označenie Účastníka zmluvy „kupujúci" prijaté Dodatkom č. 1 sa mení a nahrádza nasledovným
označením „objednávateľ'.

3.

Označenie Účastníka zmluvy „predávajúci" prijaté Dodatkom č. 1 sa mení a nahrádza
nasledovným označením „poskytovateľ'.

4.

Označenie Účastníkov zmluvy „účastníci zmluvy" alebo „strany zmluvy" prijaté Dodatkom č. 1 sa
mení a nahrádza nasledovným označením „účastníci dohody" alebo „strany dohody".

5.

V Preambule ods. 2 Rámcovej zmluvy sa text „kupujúci MGA je realizátorom projektu
"BIOMEDIRES" ITMS kód Projektu: 26210120041 realizovaného v rámci operačného programu
„VaV", Prioritná os 1., Opatrenie 1.1" mení a nahrádza nasledovným textom „objednávateľMGA
je realizátorom projektu "Priemyselné výskumno-vývojové centrum pre digitálnu biomedicínu"
ITMS kód Projektu: 313011C070 realizovaného v rámci operačného programu „Výskum a
inovácie", Prioritná os 1 - podpora výskumu, vývoja a Inovácií, investičná priorita 1.2 - podpora
investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi,
centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory
investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických
inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej
inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného
výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných

kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na
všeobecný účel, špecifický cieľ 1.2.1 - zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce
výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry OP Val."
6.

V ČI. V. ods. 1 Rámcovej zmluvy sa text „24 mesiacov" mení a nahrádza nasledovným textom
„36 mesiacov".

7.

Ostatné ustanovenia Rámcovej zmluvy zostávajú týmto Dodatkom nezmenené.

8.

Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma Účastníkmi zmluvy.

9.

Dodatok je vypracovaný v slovenskom jazyku v 2 (dvoch) rovnopisoch s rovnakou právnou silou,
po 1 (jednom) rovnopise pre každého Účastníka zmluvy.

Účastníci zmluvy vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, pričom všetky jeho ustanovenia sú im jasné,
zrozumiteľné a vyjadrujú slobodnú a vážnu vôľu účastníkov zmluvy zbavenú akýchkoľvek omylov, na
dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy:
V Bratislave dňa
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MEDIREX
GROUP ACADEMY n.o.
i
MUDr. Pavol Janega, PhD.,
riaditeľ

BioVenao^^^D
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BioVendor- Laboratórni medicína a.s.
JUDr. Ing. Matej Milata,
na základe plnej moci

PLNÁ MOC
BioVendor- Laboratornf medicína a.s., se sídlem Brno, Karásek 1767/1, PSČ 621 0 0 ,1Č: 634 71 507, zapsaná
vobchodním rejstfíku vedeném Krajským soudem v Brne, oddíl B, vložka 3917, jejímž jménem jedná
Ing. Eliška Bláhová, člen predstavenstva, a Ing. Ondrej Palát, člen predstavenstva
(dále jen „Zmocnite!“),
tímto zmocňuje
MVDr. Michala Kôstku, nar. 8. záŕí 1973, trvalé bytem: Nedvédice 308, 592 62 Nedvčdice
a
JUDr. Ing. Mateje Milatu, nar. 17. ledna 1983, trvalé bytem: Veľká Okružná 1308/5,010 01 Žilina
(dále jen „Zmocnenci“),

aby za Zmocnitele jeho jménem jednali v dále uvedeném rozsahu.
Zmocnenci jsou oprávnéni za Zmocnitele jeho jménem činit veškerá právni jednaní v záležitostech souvisejících
s béžným provozem Zmocnitele a týkajících se níže uvedených typu obchodních prípadu:
kúpni smlouvy - prodej prístrojového vybavení
kúpni smlouvy na opakující se plnéní —dodávky zboží, reagencií, spotŕebního materiálu a podobne
servisní smlouvy - servis prístroju
smlouvy o nájmu movité véci - nájem prístrojového vybavení
Zmocnite! dále zmocňuje Zmocnénce k činční jakýchkoli dalších úkonu a právních jednaní, nezbytných pro vyše
uvedený účel, a to i kdyby k témto úkonum bylo dle právních predpisu zapotfebí zvláštni plné moci.
Zmocnénci jsou ve výše uvedených záležitostech oprávnéni pŕijímat doručované písemnosti, podávat návrhy a
žádosti.
Zmocnénci se za Zmocnitele podepisují tak, že k označení obchodní firmy Zmocnitele pripojí svúj podpis a text:
„na základe plné moci“ (neni-li tento text u místa určeného k podpisu již pŕedtištčn).
Tato plná moc je udélena na dobu do 30. 4. 2019.

VPrazedne 28. 8.2017
Za Zmocnitele:

Ing. EliŠka Bláhová
člen predstavenstva
BioVendor - Laboratórni medicína a.s.

Ing. Ondrej Palát
Člen predstavenstva
BioVendor - Laboratórni medicína a.s.

Zmocnení v rozsahu dle této plné moci pfijímám.
ZmoCncnci:

/

M VLír. Michal Kôstka

JUDr. Ing. Matej Milata

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v dátové zprávé
Tento dokument, který vznikl prevedením vstupu v listinné podobe do podoby elektronické pod
poradovým číslern 112633112-147024-181030122147, skládající se z 1 listú, se doslovné shoduje s
obsahem vstupu.
Zajišťovací prvek: bez zajištbvacího prvku
Jméno a prijmem osoby, která konverzi provedla: ŠIMONA VYTOPILOVÁ
Vystavil: Kostŕicová Vladimíra - notárka
Pracovišté: JUDr. Kostŕicová Vladimíra - notárka
V Brne dne 30.10.2018

