
Dodatok č. í0. k abonentnej zmluve zo dňa 08.í0.2007

medzi:

dodávater: cws-óoco s/ovensko, spo/. s ř. o,
Tehelňa ,l2

841 07 Bratislava
obchodné a logistické centrum: M, R. Štefánika 87, Hlohovec
zastúpený; Michael Malý _ konatel

Mgr. Maftin Moravčlk - prokuista
tčo: sle l lo is
DlČ: SK2020396125
Bank, spoj.: Tatrabanka Trnava
Čislo úětu: 262 o23o 287l1'loo

zapisaný V obchodnom registri okresného súdu Bratislava 1, pod číslom sro
25158lB

a

abonent: Nemocnica s poliklinikou
staromyjavská 59
907 13 Myjava

VzastúpeniI MUDr. Henrich Gašparík, PhD.
lco. 0061072,|
DlČ; SK2O21039988
Bank. spoj.: Štátna pokladnica
Óislo účtu: 7ooo51 0627181 oo

I
predmet dodatku

Zmluva sa doplňa V bode 2 o nasledovné dávkovače: 1ks 8o32N- ARo, 1ks 4205-
oDcH,

Názov tovaíu Počet
ks

Množstvo

nápln€/

mesiac

Jedn. cena v €
bez DPH / me§ia.

cena

celkom v€

bez DPH/

m€§iaa

8032N Dávkovač rol. pap.

Utieíok 5o stredovým
odvjnom, náplň:2320N,

1 2ks 2ks x 2,5€= 5€ 5€

42a5 Dávkovač rol, pap.

utieíok, náplň|287,
1 2ks 2ks x 4,80€= 9,60€ 9,60 €

Vzll



po ukončení zmluvného vzťahu budú horeuvedené dávkovače vrátené dodávatel'ovi.

ostatné body zmluvy a predchádzajúcich dodatkov k zmluve zostáVajú bez zmeny,

2-

1.

ll.
závereěné ustanovenia

zmlUVné strany tohto dodatku vyhlasujti, že si ho píed,ieho podpísaním riadne
prečítali, jeho obsahu porozumeli, uzatvára!ú ho na áklade svojej slobodnej
a vážnejvóle, bez akéhokofuek nátlaku, na znak čoho pripájajú svoie podpiŠy.

Tento Dodatok ě. í0 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z klolých každá zo
zmluvných strán obdží jeden rovnopis.

3, Platnosť tohto Dodatku č.1o nastáva dňom jeho podpisu obidVoma zmluvnými
stranami a účinnosť dňom montáže predmetných dáVkovaěov.
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