
Vydanie č. 1/01/2009 ODB FU 364-2005 
Strana 1 z 1  6. 3. 2019 Nadradený dokument: ODB TOS 362-2005 

 

Príloha č.1 ku Kúpnej zmluve číslo RKZ 51590008/01/2008 

Predávajúci:  

Messer Tatragas, spol. s r. o. IČO: 00 685 852 
Chalupkova 9 IČ DPH: SK2020293220 
819 44  Bratislava Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s., Bratislava 
 č. účtu: 2688000015/1100 
Konajúci: Ing. Michal Paľa – konateľ, Mag. Michael Holy – konateľ  
Zapísaný v obch. registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 278/B 
(ďalej len „predávajúci“) 
a 

Kupujúci: 
 
 
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou 

Odb. číslo:  164524 

MUDr.L.Nádaši Jégého IČO:  0000634905 

Nemocničná 1944/4 IČ DPH:  

DIČ:  

SK2020563754 

00634905 

026 14 DOLNÝ KUBÍN Bankové spojenie:  VÚB, a.s. 

 č. účtu:  8937332/0200 

 

 

 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu      , oddiel:      , vložka č.       
Zapísaný v Živnostenskom registri Obvodného úradu v      , číslo registra       
(ďalej len „kupujúci“) 

 

 

1. Špecifikácia podľa článku 1 Kúpnej zmluvy 
Predávajúci a kupujúci sa dohodli na stanovení zmluvných cien a dohodnutého množstva tovaru nasledovne: 

Kód 

produktu 
Popis produktu  

Cena za 1 

produkt  

v EUR  

Minimál. množ. 

počas platnosti 

prílohy č.1: 

     

9002 
Medox kyslík medicinálny 

kvapalný 

1 kg 0,30 27 701 M3 

 

002 TRF kvapalina Dodávka 66,30  

 

2. V uvedených cenách nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, ktorá je stanovená príslušným právnym predpisom. 
3. Zmluvne dohodnuté ceny tovaru podľa tejto Prílohy č. 1 sú platné po dobu určitú od 01.03.2019  do 31.3.2020 
4. Pri odbere tovaru z predajného miesta je kupujúci povinný preukázať sa originálom alebo fotokópiou tejto zmluvy.  
5. Kupujúci svojím podpisom potvrdzuje, že súhlasí s textom Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho, nachádzajúcich sa na 

druhej strane tejto prílohy, oboznámil sa s nimi v celom rozsahu, súhlasí s nimi a zaväzuje sa ich dodržiavať. 
6. Kupujúci vyhlasuje, že minimálne ročne odobraté množstvo tovaru uvedené v bode č. 1 tejto prílohy tvorí menej ako 70 % jeho celkovej 

ročnej potreby tovaru uvedeného v bode č. 1 tejto prílohy. 
7. Obe strany sa zaväzujú považovať dohodnuté zmluvné ceny za dôverné a neinformovať o nich tretiu stranu. 
 
 

               V      , dňa        V Bratislave, dňa 18.2.2019 
 
 
 

  

   

       Ing. Peter Mikula Ing. Ivan Londarev 

       Sales Manager Manager predaja nemocnice 

Kupujúci  Za predávajúceho na základe plnomocenstva 

 


