
 
 

Kúpna zmluva č.UVN-30-153/2021-153 
podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
Čl. 1.  

Zmluvné strany 
 

1.1. Kupujúci:   Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - 
Ul. gen. M.Vesela č. 21, 034 26 Ružomberok 

     
V zastúpení štatutárneho orgánu  : doc. MUDr. Robert Rusnák,PhD. - riaditeľ 
Bankové spojenie   : Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu IBAN   : SK8481800000007000177393 
IČO     : 319 364 15 
DIČ     : 2020590187 
IČ  DPH    : SK2020590187 
Telefón/fax    : 044/438 2663, fax: 438 2683 
Osoby oprávnené jednať vo veciach 
technických a realizačných : PharmDr. Simona Spilá 
Telefón    : T:044/438 2604  
 
1.2. Predávajúci:    DYNEX Servis spol. s r.o.  
     Nové Kalište 17, 974 04 Banská Bystrica  
Obchodný názov firmy   : DYNEX Servis spol. s r.o. 
Miesto a sídlo    : Nové Kalište 17, 974 04 Banská Bystrica 
V zastúpení štatutárneho orgánu  : Ing. Ján Pivarček, konateľ spoločnosti 
Oprávnený rokovať vo veciach 
zmluvných a technických  : Ing. Radovan Noška 
Bankové spojenie   : Tatrabanka BB 
Číslo účtu    : SK1311000000002625778727 
IČO     : 36030848 
IČ pre DPH    : SK2020087102 
Tel./fax    : +421902777601 
Zápis v OR : Okresného súdu v Banskej Bystrici, oddiel: Sro,  

vložka . 5443/S 
 
1.3 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu na dodávku tovaru, ktorá je výsledkom postupu verejného 

obstarávania – podlimitnej zákazky podľa  § 113 až 115 zákona 343 / 2015 Z.z o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov uverenenej vo VVO č. 224/2021 zo dňa 
04.10.2021, pod číslom 144728-WYT 

Čl. 2 
 Predmet zmluvy  

 
2.1 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu Diagnostické kity na detekciu 

SARS-CoV-2 (ďalej len „predmet zmluvy“ alebo „tovar“), ktoré sú špecifikované v čl.4 v bode 4. 
1 tejto zmluvy a kupujúci sa zaväzuje ich prevziať a zaplatiť za nich kúpnu cenu v dohodnutej 
výške a spôsobom uvedeným v tejto zmluve. Predmetom tejto dohody je teda záväzok 
predávajúceho dodávať tovar na základe čiastkových objednávok kupujúceho v priebehu 
účinnosti zmluvy a záväzok kupujúceho tovar riadne a včas prevziať a zaplatiť predávajúcemu 
kúpnu cenu.  

 
2.2 Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy je jeho výlučným vlastníctvom a je oprávnený s ním 

zmluvne nakladať.  
 
2.3 Ak sa v tejto zmluve uvádza dodanie predpokladaného množstva predmetného tovaru na 

obdobie 12 mesiacov, toto množstvo sa považuje za približné a nezaväzuje kupujúceho 
k odobratiu tohto množstva. Kupujúci si teda vyhradzuje právo v závislosti od svojich potrieb 
neodobrať predpokladané množstvá tovaru v niektorých položkách dohodnutých v tejto zmluve 
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s čím predávajúci bez výhrad súhlasí. Právo kupujúceho uvedené v predchádzajúcej vete 
sa nebude považovať za porušenie zmluvy. 

 
Čl. 3 

 Čas plnenia 
3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že  čas plnenia predmetu zmluvy  uvedeného v čl. 4 bodu 4.1. tejto 

zmluvy je 6 mesiacov od nadobudnutia  účinnosti tejto zmluvy. 
 

Čl. 4 
Cena predmetu zmluvy 

 
4.1 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy, ktorá bola stanovená dohodou zmluvných 

strán v súlade so  zákonom č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
V jednotkovej cene je zahrnutá  doprava do miesta plnenia. 

 

Časť 
č. Názov položky,  

JC bez 
DPH 

Pož.množ 
v ks CC bez DPH DPH 10% CC s DPH 

1 Kit na RT-qPCR 
detekciu COVID-19   

obch. názov 

5,40 € 15 000 81 000,00 € 8 100,00  € 89 100,00 € 

2 Kit kompatibilný s 
cyklérom Light Cycler 

96 obch. názov 

 6 000    

3 Viral OptiPure 
DNA/RNA Extraction Kit  

obch. názov 

3,69 € 15 000 55 350,00 € 5 535,00€ 60 885,00 € 

Cena za predmet zákazky celkom 136 350,00 € 13 635,00€ 149 985,00 € 

  
 

Celková kúpna cena  predmetu zákazky  bez DPH – 136 350,00 Eur 
DPH  10 % celkom – 13 635,00 Eur                                                                 
Celková cena predmetu zákazky  s DPH – 149 985,00 Eur               

 
4.2 Celková kúpna cena je konečná a úplná. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká 

predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzku v zmysle tejto zmluvy. 
 
4.3 Ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia cena (ďalej 

ako „nižšia cena“) za rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve 
a predávajúci už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp. ešte 
stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% 
v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa predávajúci poskytnúť kupujúcemu pre 
takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu 
medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.  

 
Čl. 5 

Miesto a spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky 
  

5.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy je ÚVN SNP Ružomberok FN, Ul. gen. Miloša Vesela 21, 
Nemocničná lekáreň, 034 26 Ružomberok. 

  
5.2  Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia podľa bodu 5.1 v termíne do 

7-14 dní od obdržania záväznej objednávky kupujúceho, v pracovných dňoch v čase od 
7:00 hod do 15:00 hod.  

 
5.2 Dodaný predmet zmluvy bude zabalený podľa platných podmienok a technických noriem 

platných v SR. Predávajúci teda zabalí tovar a odošle na prepravu tak, aby bol tovar chránený 
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pred poškodením, stratou a zničením, inak zodpovedá za vady na tovare, a tým nie je dotknutý 
nárok na náhradu škody zo strany kupujúceho. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia  
bude potvrdené zástupcom kupujúceho na dodacom liste alebo preberacom protokole. Po 
dodaní tovaru začína plynúť záručná doba. 

 
5.3 Kupujúci bude množstvá jednotlivých tovarov objednávať na základe svojich potrieb 

prostredníctvom e-mailových alebo telefonických objednávok, alebo písomne, v ktorých bude 
uvedený požadovaný druh tovaru a jeho požadované množstvo, miesto plnenia a požadovaný 
termín dodania, najneskôr do 7-14 dní odo dňa doručenia objednávky. Predávajúci sa zaväzuje 
potvrdiť prijatie objednávky obratom, najneskôr na najbližší pracovný deň po jej doručení 
kupujúcim.  

  
5.4 Zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy je pracovník poverený vedením 

oddelenia farmácie a zdravotníckej techniky alebo iná poverená osoba.  
  
5.5 Predávajúci je povinný vyrozumieť o termíne dodania predmetu na tel. č. 044/438 2604 a 2688 

– nemocničná lekáreň. 
  
5.6 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k predmetu zmluvy jeho prevzatím a podpisom prevzatia 

na dodacom liste, resp. preberacom protokole. Okamihom prevzatia predmetu zmluvy 
prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy. 

 
 Čl. 6 

Povinnosti predávajúceho  

6.1 Predávajúci je povinný dodať objednaný tovar v dohodnutom rozsahu, v akosti a vyhotovení, 
ktoré zodpovedá účelu použitia a spĺňa kvalitatívne parametre podľa príslušných platných 
noriem.  

6.2 Predávajúci je povinný odovzdať príjemcovi tovaru doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie 
a užívanie tovaru. 

6.3 Predávajúci je povinný obratom písomne oznámiť kupujúcemu  všetky príčiny, ktoré môžu 
ohroziť plnenie predmetu tejto  zmluvy zo strany výrobcu, na základe písomného oznámenia  
výrobcu. V tomto prípade je povinný navrhnúť náhradné  plnenie predmetu zmluvy. 

6.4 Predávajúci je povinný do 14 dní po obdržaní písomnej reklamácie  podať svoje stanovisko k 
reklamácii. 

6.5 Požaduje sa, aby dodávateľ informoval objednávateľa o každej zmene (písomne, bezodkladne 
do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny, predložením kópie dokladu, ktorým sa preukáže 
oprávnenosť vykonaných zmien: údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zmena názvu tovaru 
a pod.) 

6.6 Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutých viac ako 75% 
výrobcom stanovenej exspiračnej doby a počas tejto doby bude spĺňať všetky normatívne 
stanovené kvalitatívne a technické parametre. 

  
Čl. 7 

Platobné podmienky 
 

7.1 Predávajúci vyfakturuje expedovaný tovar kupujúcemu faktúrou a spolu s dodacím listom ju 
odovzdá príjemcovi tovaru pri prevzatí tovaru podľa čl. 5 v zmysle rozsahu predmetu zmluvy 
poverenému zástupcovi kupujúceho. Predmetom fakturácie bude len skutočne dodaný tovar, 
t.j. skutočne dodané množstvo na základe čiastkových objednávok kupujúceho. 
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7.2 Faktúra musí byť spracovaná v súlade s platnou legislatívou (zákonom č.431/2002 Z.z. 
o účtovníctve, zákonom č. 222/2004 Z.z. o DPH v platnom znení) a odovzdaná v troch 
originálnych výtlačkoch,  bude obsahovať minimálne tieto údaje: 

7.2.1 Označenie predávajúceho a kupujúceho, peňažný ústav, číslo účtu, 
7.2.2 IČO, DIČ, IČ pre DPH predávajúceho a IČO , DIČ, IČ  DPH kupujúceho 
7.2.3 Názvy, jednotkové množstvá, jednotkové ceny bez DPH,  ceny celkom bez DPH,     

DPH celkom, celková cena s DPH 
7.2.4 Číslo zmluvy alebo deň jej uzatvorenia 
7.2.5 Celková faktúrovaná suma 
7.2.6 Doklad o odovzdaní predmetu plnenia kupujúcemu v sídle ÚVN SNP Ružomberok 

 
7.3 Splatnosť faktúry je do 60 dní odo dňa jej doručenie. Kupujúci môže po dohode s  

predávajúcim na základe finančných možností skrátiť lehotu splatnosti. 
 
7.4 Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo obsahové 

nedostatky. V takomto prípade sa zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti 
začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry. 

 
7.5 Vystavenie faktúry vylučuje dodatočné nároky predávajúceho na úpravu ceny. 
 
7.6 Kupujúci  sa zaväzuje uhradiť cenu dodávky tovaru podľa  fakturácie na účet predávajúceho v 

termíne splatnosti. 
 
7.7 Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok. 

 

Čl. 8 
Povinnosti kupujúceho, zodpovednosť za vady a záruka 

 
8.1 Predávajúci garantuje, že dodaný tovar bude po dobu záručnej doby spôsobilý na použitie 

a dohodnutý účel, resp. na obvyklý účel a zachová si dohodnuté, resp. inak obvyklé vlastnosti. 
Záruka za akosť predávajúcim dodaného tovaru sa vzťahuje na všetky jeho vlasnosti  po dobu 
záručnej doby. Predávajúci poskytne na dodaný tovar záručnú dobu v trvaní záručnej doby 
vyznačenej na obale tovaru, resp. určenú výrobcom tovaru. 

 
8.2 Vady tovaru,  ktoré sú zjavné (nezrovnalosti  v množstve, porušenosť, úplnosť dodávky)  

reklamuje kupujúci  písomne bez meškania, najneskôr do 20 pracovných dní od prevzatia 
dodávky, t.j. odo dňa prevzatia tovaru. 

 
8.3 Vady akosti reklamuje kupujúci  písomne bez zbytočného odkladu po tom, čo tieto vady zistil, 

najneskôr však do  konca záručnej lehoty. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej sú na 
predmete kúpy v rámci záručnej opravy odstraňované vady, za ktoré zodpovedá predávajúci a 
kupujúci nemôže predmet kúpy používať. 

 
8.4 Všetky vady dodávky je povinný kupujúci reklamovať písomne formou oznámenia o vadách. 
 
8.5 Oznámenie o vadách musí obsahovať: 

8.5.1 Číslo zmluvy 
8.5.2 Názov, označenie a typ reklamovaného výrobku (jeho výrobné číslo) 
8.5.3 protokol o vadách ( presný popis vád) 

 
8.6 Nároky kupujúceho  z vád tovaru: 
  8.6.1  požadovať poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho podľa tejto zmluvy 
  8.6.2  požadovať náhradný tovar  výmenou za tovar vadný 
  8.6.3  požadovať odstránenie vadného tovaru 
  8.6.4   odstúpiť od zmluvy 
  8.6.5  vrátiť zaplatenú kúpnu cenu 
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8.7 Voľbu nároku z vád tovaru kupujúci oznámi predávajúcemu v zaslanom oznámení o vadách  
 
8.8 Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 14 dní od doručenia písomného 

oznámenia predávajúceho podľa bodu 6.4 tejto zmluvy. 
 
8.9 Pokiaľ predávajúci nesúhlasí s reklamáciou tovaru, ktorú uplatňuje kupujúci v riadnom termíne, 

prizvú sa na posúdenie závažnosti, rozsahu a príčin vzniknutých chýb odborníci z firmy 
výrobcu tovaru a nezávislého kontrolného orgánu, ktorí vystavia posudok o skutkovom stave 
tovaru a určia oprávnenosť reklamácie. Náklady s tým spojené hradí predávajúci. V prípade, že 
reklamácia bola uplatňovaná neoprávnene, kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu takto 
vzniknuté náklady. Formu a spôsob úhrady škody je vecou dohody oboch zmluvných strán.  

 
8.10 Reklamovať vady akosti v priebehu záručnej lehoty je kupujúci oprávnený v prípade, že zo 

strany kupujúceho boli  dodržané všetky podmienky na skladovanie a používanie. 
 
8.11 Okrem vyššie uvedeného si kupujúci vyhradzuje právo na vrátenie tovaru pri prevzatí, ak 

tovar bol dodaný v lehote ohrozenej doby použiteľnosti. Predávajúci sa zaväzuje, že v prípade 
dodania liekov, liečiv alebo iného zdravotníckeho materiálu s ohrozenou dobou použiteľnosti, 
bude kupujúceho o tejto okolnosti informovať. 

 
8.12 Lehoty podľa doby použiteľnosti tovaru sú nasledovné: 
 

a) pri dobe použiteľnosti tovaru 3 – 5 rokov: 
- vrátenie tovaru dodaného 6 mesiacov a menej pred koncom doby použiteľnosti, 

 
b) pri dobe použiteľnosti tovaru 2 roky: 

- vrátenie tovaru dodaného v období 3 mesiace a menej pred koncom doby jeho 
použiteľnosti, 

 
c) pri dobe použiteľnosti tovaru 1 rok: 

- vrátenie tovaru dodaného v období 1 mesiac a menej pred koncom doby jeho 
použiteľnosti.  

 
8.13 Taktiež okrem vyššie uvedeného je kupujúci opravnený vrátiť vadný tovar predávajúcemu na 

základe rozhodnutia Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv SR o vadnom tovare, ak tento nemôže 
byť použitý podľa rozhodnutia ŠUKL na určený účel. Predávajúci je povinný v lehote 15 dní 
odo dňa vrátenia tovaru finančne vysporiadať tovar, ktorý bol vrátený kupujúcim (vrátiť 
zaplatenú kúpnu cenu kupujúcemu). 

 

Čl. 9 
Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 

 
9.1 V prípade, že predávajúci nedodrží dobu plnenia, dohodnutú v tejto zmluve, predávajúci je 

povinný uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného predmetu 
zmluvy za každý i začatý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny s DPH. 

  
9.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry po lehote splatnosti je kupujúci povinný 

uhradiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,03% z neuhradenej sumy za každý i 
začatý deň omeškania,  

 
9.3 V prípade, že predávajúci nevybaví oprávnene uplatnenú reklamáciu v tejto zmluve 

v dohodnutej lehote, predávajúci je povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 6,66 
€ za každý i začatý deň omeškania. 

 

Čl. 10 
Odstúpenie od zmluvy 
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10.1 Zmluva môže byť zmenená alebo ukončená na základe písomného súhlasu oboch  
zmluvných strán. Od zmluvy môže odstúpiť účastník, ak  druhý účastník závažným spôsobom 
porušuje dohodnuté  zmluvné podmienky a bol na možnosť odstúpenia od zmluvy  písomne 
upozornený.  

 
10.2 Kupujúci môže okrem vyššie uvedeného od zmluvy odstúpiť pre podstatné porušenie zmluvy 

predávajúcim za: 
 

a) nedodržanie lehoty dodania tovaru dohodnutého v zmluve 
b) dodanie tovaru, ktorý nezodpovedá dohodnutým vlastnostiam, akosti a dohodnutom 

množstve, 
c) ak neodovzdá doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, 
d) ak predávajúci v čase plnenia dohody je zaradený do Zoznamu s kvalifikovanými 

negatívnymi referenciami, 
e) nedodržaním povinnosti uvedenej v čl. 4 bode 4.3 zmluvy, 
f) v prípade akejkoľvek právnej vady na predmete zmluvy. 

 
10.3 Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak v momente uzavretia tejto 

zmluvy nemá predávajúci v registri partnerov verejného sektora zapísaných konečných 
užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanovenia platných právnych predpisov a ak zápisu 
do tohto registra nedôjde ani do 30 dní od momentu uzavretia tejto zmluvy, alebo ak mu bol 
právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3, písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

 
10.4 Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane, 

pričom odstúpením od zmluvy nie je nijak dotknutý nárok na náhradu škody, zmluvnú pokutu 
alebo úrok z omeškania. 

 
Čl. 11 

Záverečné ustanovenia 

11.1 Pokiaľ v kúpnej zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 
ustanovenia Obchodného  zákonníka  č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  a ďalšie 
platné právne predpisy Slovenskej republiky 

11.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán. 

11.3 Zmluvné strany zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne  
vlastnoručne podpísali oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

11.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom. 

11.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán 
a účinnosť   dňom nasledujúcim po  dni jej zverejnenia.   

11.6 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa  
zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony. 

11.7 Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo 
neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných 
ustanovení tejto zmluvy. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení tejto zmluvy a na 
vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac 
približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto 
otázku brali do úvahy. 

11.8 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana, ktorá sa rozhodla doručiť svoj písomný prejav 
vôle druhej zmluvnej strane, je povinná odovzdať svoj písomný prejav vôle druhej zmluvnej 
strane alebo zaslať svoj písomný prejav vôle na adresu sídla / bydliska druhej zmluvnej strany 
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uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že zmluvná strana 
doporučenú poštovú zásielku od druhej zmluvnej strany z akéhokoľvek dôvodu neprevezme, 
považuje sa táto zásielka za doručenú uplynutím desiatich dní odo dňa jej odoslania na 
poslednú známu adresu sídla zmluvnej strany, ktorej bola zásielka určená a odoslaná. 

11.9 Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) 
vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt, neprijme ručenie, nevloží akúkoľvek 
pohľadávku alebo právo z tejto zmluvy ako vklad do obchodnej spoločnosti, nezriadi na 
akúkoľvek pohľadávku záložné právo alebo iné právo tretej osoby bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti sa bude 
považovať takýto úkon za neplatný právny úkon. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou 
zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou 
odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej 
zmluvnej strane, a tým nie je dotknuté právo na náhradu škody. 

11.10 Ktorákoľvek  zo  zmluvných  strán  je  oprávnená  túto  zmluvu  vypovedať  aj  bez  udania  
dôvodu s výpovednou lehotou 3 mesiace. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom 
nasledujúceho mesiaca po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 

11.11 Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch z toho 1 pre predávajúceho a 3 pre kupujúceho. 

 
 
      
Dátum: 12.11.2021      Dátum: 24.11.2021 
 
Za predávajúceho                           Za kupujúceho 
 
 
 
 
.................................................................   ............................................................ 
   Ing. Ján Pivarček                 doc. MUDr. Robert Rusnák, PhD.  

konateľ spoločnosti            riaditeľ ÚVN SNP Ružomberok-FN 

 


