
DODATOK č. 1 
ku kúpnej zmluve (register zmlúv č. Z-l/2009) č.: 2009-1001 

Zmluvné strany 

Kupujúci: Štátny ústav pre kontrolu liečiv 
Kvetná ul. 11, 825 08 Bratislava 
Zastúpený: PharmDr. Ján Mazag 

vedúci služobného úradu a riadite 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000133657/8180 
IČO: 00165221 
DIČ: 2020857036 

Predávajúci: 

Zapísaný: 

AMEDIS spol. s r.o. 
Mlynská 10, 921 01 Piešťany 
Zastúpený: Ing. Miloš Sebedinský 

konateľ 
Bankové spojenie: ČSOB banka Piešťany 
Číslo účtu: 0411850253/7500 
IČO: 00612758 
DIČ: 2020395432 
IČ DPH: SK2020395432 
Obchodný register Okr.súd Trnava vložka číslo 969/T oddiel sro 

C1.I 
r 

Úvodné ustanovenia 

1.1 Podpísané zmluvné strany sú účastníkmi kúpnej zmluvy č. 2009-1001 zo dňa 
30.01.2009 (ďalej ako „zmluva"). 

1.2 Zmluvné strany sa na základe spoločných rokovaní dohodli na zmene a doplnení 
zmluvy a na tento účel uzatvárajú tento DODATOK č. 1 k zmluve. 

Cl. II 
Predmet dodatku 

2.1 Zmluva sa dopĺňa a mení nasledovne: 

2.1.1 čl.5, štvrtá veta zmluvy sa mení nasledovne: 

... Faktúra musí obsahovať obvyklé náležitosti a je splatná do 21.12.2009 odo dňa jej 
doručenia.... 



2.2 Ostatné ustanovenia predmetnej zmluvy zostávajú nezmenené. 

ČI. III 
Záverečné ustanovenia 

3.1 Tento dodatok č. 1 zmluvy nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania 
oboma zmluvnými stranami. 

3.2 Všetky ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté zmenami realizovanými týmto 
dodatkom č. 1 platia naďalej v pôvodnom znení a v plnom rozsahu. 

3.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, tento dodatok č. 1 si 
riadne prečítali, bez výhrad súhlasia s jeho obsahom ich vôľa vyjadrená v tomto 
dodatku je určitá, slobodná, vážna, prehlasujú, že nekonajú v tiesni za nápadne 
nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 

3.4 Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých predávajúc 
obdrží dva (2) rovnopisy a kupujúci tri (3) rovnopisy. 

V Bratislave, dňa 09. 04.2009 

PhárrnDr. Ján Mazat 
vedúci služobného iWadu a riaditeľ 

Predávajúci: 

Ing. Miloš Sebedinský 
konateľ 
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