
x Číslo Dodatku: 1/2020 - 275/2013

x

xx

xx

x

xx

x I.

x x Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

x Sídlo: Limbová 2, 837 52 Bratislava, Slovenská republika

x IČO: 165 565

x Štatutárny orgán: MUDr. Marek Krajčí, minister

x (ďalej len ako „Ministerstvo“)
x

x ax

x II.x

x Obchodné meno: Pharmaceuticals Works POLPHARMA S.A.

x Sídlo:

Štatutárny orgán: Mr. Andrzej Dziuban

 (ďalej len ako „Používateľ“ )

zastúpený:

Obchodné meno: IQ-MED a.s.

Sídlo: Björnsonova 8, 811 05 Bratislava

IČO: 45346593

Štatutárny orgán: Alla Benčová

(ďalej len ako „Zástupca“)

Meno a priezvisko: Ľubica Pistová

Trvalý pobyt:

Dátum narodenia:

(ďalej len ako „Splnomocnená osoba“)

1.

2.

3.

4.

5.

V Bratislave dňa:

...........................................................                     .........................................................

za Používateľa za Ministerstvo 

MUDr. Marek Krajčí

Značka: 850/L

1/1

Dodatok č. 1/2020 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy č. 275/2013 zo dňa 26.9.2013.

Ostatné ustanovenia citovanej zmluvy, ktoré sú Dodatkom č. 1/2020 nedotknuté, ostávajú v platnosti. 

Dodatok č. 1/2020 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Dodatok č. 1/2020 sa uzatvára na dobu

neurčitú.

k  Zmluve č. 275/2013 zo dňa 26.9.2013 o spôsobe vzájomnej elektronickej komunikácie prostredníctvom

elektronického portálu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky na účely kategorizácie a úradného určenia

cien (ďalej len „Zmluva“) uzatvorenej podľa § 75 ods. 6 zákona 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady

liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 363/2011 Z.z.“)

Tento dodatok č. 1/2020 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých Ministerstvo dostane dva rovnopisy

a Používateľ dostane jeden rovnopis.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku č. 1/2020 oboznámili, s jeho obsahom súhlasia,

na znak čoho ho podpisujú.

Dodatok č. 1/2020

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s čl. V bod 5 a čl. IV Zmluvy na uzatvorení dodatku č. 1/2020 k Zmluve. 

Čl. I  Zmluvné strany sa mení a znie takto:

Záverečné ustanovenia 

Pelplinska 19, 83-200 Starograd Gdanski, Poľsko


