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Messer Technogas 

Dodatek č. 2 k Rámcové kupní smlouvě na dodávky technických a vzácných plynů v tlakových 
lahvích a svazcích a Rámcové nájemní smlouvě na nájem tlakových lahví, svazků a palet 

(dále jen „Smlouva") 

uzavřené dne 21.4.2020 mezi těmito smluvními stranami 

Messer Technogas s.r.o. 
IC: 40764788 · 
DIC: CZ40764788 
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3638 
Zelený pruh 99 čp. 1560, 140 02 Praha 4 
Zastoupená:  
Bankovní spojení: ING Bank N.V., čfslo účtu: 1000448002/3500 
jako prodávající a pronajímatel (dále jen MTe) 
a 
LOM PRAHA s.p. 
Praha 10, Malešice, Tiskařská 270/8 
jednající/zastoupená: Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA., LL.M., ředitel pro obchod a logistiku 
IC: 00000515 
DIČ: CZ00000515 
Bankovní spojení: Ceská sporitelna a.s., Praha 4, Olbrachtova 1929/60, 140 00 
číslo účtu: 994404-141472001/0800 
Zákaznické číslo: 189 718 (Malešice) 
jako kupující a nájemce (dále jen zákazník) 

1.Předmět smlouvy 

1.1 Smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy o následujíc[ ujednání: 

X rozšfreni počtu tlakových lahví a svazků technických plynů dodávaných MTe a odebíraných 
zákazníkem dle Smlouvy, a 

1.2 V souladu s bodem 1.1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na rozšíření počtu kusů 
tlakových lahví k dlouhodobému pronájmu uvedených v cenovém listu. Cenový list tvorr přílohu č. 1 
Smlouvy. V souladu s odst. 3.2. Smlouvy je cenový list platný do 21.4.2022. 

1.3 Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný je dnem 
uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších pťedpisů a stává se 
nedllnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají nadále v platnosti a 
účinnosti. 

1.4 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každá smluvní strana si ponechá jeden 
stejnopis. 
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Messer Technogas 

Příloha č. 1 Dodatku rámcové kupní smlouvy na dodávky technických a vzácných plynů v 
tlakových lahvích a svazcích a rámcové nájemní smlouvy na nájem tlakových lahví, svazků a 
palet 

uzavřené mezi těmito smluvními stranami: 

Messer Technogas s.r.o. 
IČ:40764788 
Zelený pruh 99 čp. 1560, 140 02 Praha 4 

a 

LOM PRAHA s.p. 
Praha 10, Malešice, Tiskařská 270/8 

jednající/zastoupená: Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA., LL.M., ředitel pro obchod a logistiku 
IČ:00000515 

ROZŠÍŘENÍ CENOVÉHO LISTU 

Denní nájemné Tlakové lahve 
Palety 

Kč/den 

svazky 
Dlouhodob. nájemné Tlakové lahve 

Palety 

Kč/  rok .. 

Svazky 

Zajišťovací částka 

Kč/ rok .. 
Kč/ rok .. 

Kč/TL 

Období, na které se sjednává dlouhodobý pronájem: 21.04.2022 
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