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Dodatok č.1   

ku Kontraktu na rok 2016 

zo dňa 12.2.2016  

 

uzatvorený medzi 

 

Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky 

Číslo kontraktu zadávateľa: 32 /2016 

 

a 

 

Národnou transplantačnou organizáciou 

Číslo kontraktu riešiteľa:  01/2016 

 

 

Účastníci kontraktu 

 

Zadávateľ:  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

Sídlo  Limbová 2,  837 52 Bratislava  37 

Štatutárny zástupca    JUDr. Ing. Tomáš Drucker  

   minister 

Bankové spojenie   Štátna pokladnica 

Číslo účtu   SK69 8180 0000 0070 0015 0115 

IČO   00165565 

(ďalej len "zadávateľ) 

a 

 

Riešiteľ:   Národná transplantačná organizácia (NTO) 

Sídlo   Limbova 14, 833 03  Bratislava 37 

Štatutárny zástupca   MUDr. Daniel Kuba, PhD.  

   riaditeľ 

Bankové spojenie   Štátna pokladnica 

Číslo účtu   SK37 8180 0000 0070 0046 3613 

IČO   42267617 

(ďalej len "NTO") 
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Čl. I. 

 

 Predmet zmluvy 

 

1. V súlade s Kontraktom na rok 2016 zo dňa 12.2.2016 ( ďalej len "kontrakt") zmluvné 

strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa kontrakt.  

 

2. V Čl. IV. kontraktu sa ruší bod 2. a nahrádza sa týmto znením: 

"2. Celková hodnota prác kontraktu je stanovená vo výške 399 689,00 € (slovom 

tristodeväťdesiatdeväťtisícšesťstoosemdesiatdeväť EUR)." 

 

3. V Čl. IV. kontraktu sa ruší bod 4 a nahrádza sa týmto znením: 

"4. Cena práce a ostatné priame a režijné náklady pripadajúce na jedného riešiteľa 

za človeko-mesiac v roku 2016  sa stanovuje na 2 220,4944 €. Kalkulácia ceny čm 

vychádza z nákladov riešiteľa, ktoré zahŕňajú priamu mzdu na pracovníka, ostatné 

priame a režijné náklady organizácie." 

 

4. V Čl. V kontraktu sa text vety v bode 1: "Odhad celkových nákladov: 73 666,78 Eur" 

mení nasledovne: "Odhad celkových nákladov : 75 496,81 Eur".  

        

5.   V Čl. V kontraktu sa text vety v bode 2: "Odhad celkových nákladov: 80 166,19 Eur" 

mení nasledovne: "Odhad celkových nákladov : 82 158,29 Eur". 

 

6.  V Čl. V kontraktu sa text vety v bode 3: "Odhad celkových nákladov: 36 833,39 Eur" 

mení nasledovne: "Odhad celkových nákladov : 37 748,40  Eur".  

 

7.  V Čl. V kontraktu sa text vety v bode 4: "Odhad celkových nákladov: 49 833,41 Eur" 

mení nasledovne: "Odhad celkových nákladov : 51 071,37  Eur".  

 

8.  V Čl. V kontraktu sa text vety v bode 5: "Odhad celkových nákladov: 97 500,15 Eur" 

mení nasledovne: "Odhad celkových nákladov : 99 922,26   Eur". 

 

9.  V Čl. V kontraktu sa text vety v bode 6: "Odhad celkových nákladov: 52 000,08 Eur" 

mení nasledovne: "Odhad celkových nákladov : 53 291,87   Eur". 

 

10. V prílohe č.1 Hodnotiace parametre plnenia úloh kontraktu  sa ruší bod 1. a nahrádza 

sa týmto znením: "1. Náklady na plnenie úlohy budú v roku 2016 predstavovať  

 399 689,00 €". 
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Čl. II. 

 

Záverečné ustanovenia 

 

 

1. Tento Dodatok č. 1  je neoddeliteľnou súčasťou kontraktu a je vyhotovený v štyroch 

vyhotoveniach, z ktorých každý účastník kontraktu obdrží po dvoch exemplároch. 

2. Tento Dodatok č.1 ku kontraktu nadobúda účinnosť dňom jeho podpísania 

zúčastnenými stranami a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho 

zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

3. Ostatné ustanovenia kontraktu sa nemenia a ostávajú v platnosti.  

 

 

 

 

 

 

V Bratislave, dňa  14.7.2016 

 

 

 

 

 

         _________________               _________________ 

                za zadávateľa                                                                 za riešiteľa   

 

     JUDr. Ing. Tomáš Drucker                                     MUDr. Daniel Kuba, PhD.  

                minister                                                                    riaditeľ 

 

      Ministerstvo zdravotníctva                                      Národná transplantačná 

        Slovenskej republiky                                                       organizácia 

 

 

 

 

 

 

 

 


