
Kúpna zmluva č. Z202118355_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.
Sídlo: Štúrova 3, 01901 Ilava, Slovenská republika
IČO: 36119385
DIČ: 2021737828
IČ DPH: SK2021737828
Bankové spojenie: IBAN: SK 70 7500 0000 004016113454
Telefón: 0907705574

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: SIAD Slovakia spol. s r. o.
Sídlo: Rožňavská 17, 83104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35746343
DIČ: 2020220191
IČ DPH: SK2020220191
Bankové spojenie: IBAN: SK1011110000001199254001
Telefón: +421903778022

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Medicinálny kvapalný kyslík a prenájom odparovacej stanice
Kľúčové slová: Medicinálny kvapalný kyslík, prenájom odparovacej stanice
CPV: 24111900-4 - Kyslík; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Medicinálny kvapalný kyslík a prenájom odparovacej stanice

Funkcia

Dodávka medicinálneho kvapalného kyslíka a prenájom odparovacej stanice

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Medicinálny kvapalný kyslík kg 80000

Prenájom zásobovacieho zariadenia mesiacov 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Zásobovacie zariadenie

Zásobník na kvapalný med. kyslík s objemom vnútornej nádoby 
4750 litrov s telemetriou (diaľkovým snímaním stavu kvapaliny v 
nádrži na počítači určenom verejným obstarávateľom) a 
vzduchovým odparovačom

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia (Ilava).
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Verejný obstarávateľ požaduje od dodávateľa akceptovať podmienky priebežného dodávania tovaru počas obdobia plnenia 
zmluvy podľa potrieb zariadenia, na základe priebežnej čiastkovej objednávky, zadanej telefonicky, e-mailom, alebo osobne 
obchodnému zástupcovi dodávateľa.

Množstvo plynu uvedené v opisnom formulári je len orientačné na základe predpokladu spotreby na zmluvné obdobie. 
Kupujúci si vyhradzuje právo neodobrať v zmluvnom období celé uvedené množstvo, pričom predávajúcemu nevzniká nárok 
na žiadnu sankciu či právo na iné plnenie zo strany kupujúceho.

Vyžaduje sa dodávka predmetu kúpy do troch dní /72 hodín/ od doručenia objednávky (emailom alebo telefonicky).

Verejný obstarávateľ požaduje prenajať zásobovacie zariadenie – zásobník na kvapalný med. kyslík s objemom vnútornej 
nádoby 4750 litrov s telemetriou (diaľkovým snímaním stavu kvapaliny v nádrži na počítači určenom verejným obstarávateľom)
a vzduchovým odparovačom s dodaním a inštaláciou na existujúce rozvody.

Verejný obstarávateľ požaduje, aby bolo možné diaľkovo sledovať stav kvapaliny v nádrži na počítači určenom verejným 
obstarávateľom.

Počas trvania zmluvy dodávateľ zabezpečí opravu zásobníka do 24 hodín od nahlásenia jeho poruchy, resp. zabezpečí do 24 
hodín náhradné zásobovanie.

Lehota splatnosti faktúr je 60 dní odo dňa doručenia. Nájomné je splatné mesačne pozadu na základe faktúry, ktorú vystaví 
prenajímateľ nájomcovi po uplynutí každého kalendárneho mesiaca.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru a súvisiacich služieb podľa tejto zmluvy 
je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z kúpnej ceny tovaru/služieb, s dodaním 
ktorého sa predávajúci omeškal, a to za každý deň omeškania.

Dodávka medicinálneho kvapalného kyslíka bude prebiehať podľa potreby kupujúceho na základe čiastkových objednávok, 
cca 4000 kg jedna dodávka.

Vrátane bezplatnej inštalácie zásobovacieho zariadenia na existujúce rozvody v mieste plnenia zmluvy.

Vrátane odborného zaškolenia personálu určeného verejným obstarávateľom.

Miestom plnenia je sídlo kupujúceho.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú uvedenú v zmluvných podmienkach.

Po skončení nájmu je prenajímateľ povinný prísť prevziať predmet nájmu na miesto inštalácie a na svoje náklady demontovať 
(odinštalovať) a odviezť. Demontáž predmetu nájmu vykonáva výlučne prenajímateľ v primeranej lehote, ktorú určí verejný 
obstarávateľ po skončení tejto zmluvy.

Prenajímateľ je povinný zabezpečiť poistenie predmetu nájmu na svoje náklady.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatnéporušenie zmluvných podmienok.

Vysúťažená cena je konečná a dodávateľ si nemôže vyúčtovávať žiadne ďalšie úkony. V prípade, že tak urobí, tieto budú 
fakturované v nulovej hodnote.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávku voči objednávateľovi podľa § 524 a nasl. 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa. Právny úkon, ktorým by došlo k postúpeniu pohľadávky dodávateľa v rozpore s touto dohodou je podľa § 39 
Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

Žiadna zo zmluvných strán nepostúpi svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany. Písomný súhlas za Kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.

Postúpenie práv a povinnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany je neplatné.

Názov Upresnenie

Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy, 
teda ešte pred samotným plnením 
zmluvy predložiť: Rozhodnutie 
alebo povolenie MZ SR na 
zaobchádzanie s liekmi na 
veľkodistribúciu medicinálnych 
plynov

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok

Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy, 
teda ešte pred samotným plnením 
zmluvy predložiť: doklad ŠÚKL o 
registrácii dodávaného humánneho 
lieku kyslík medicinálny kvapalný

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok
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Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy, 
teda ešte pred samotným plnením 
zmluvy predložiť: podrobný 
technický opis ponúkaného  
zásobovacieho zariadenia, s 
uvedením obchodného názvu, resp.
typového označenia a údajmi 
deklarujúcimi technicko-medicínske 
parametre ponúkaného zariadenia.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok

Do 5 dní od uzatvorenia zmluvy, 
teda ešte pred samotným plnením 
zmluvy predložiť: graficky 
znázornenú vysúťaženú cenu 
zákazky (cena za 1 t med. kyslíka, 
ADR poplatok, cestovný poplatok, 
cena za mesačný nájom zariadenia 
a všetky ostatné poplatky)

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Ilava
Obec: Ilava
Ulica: Ľ. Štúra 388/3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.10.2021 06:00:00 - 25.10.2023 10:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kg
Požadované množstvo: 80000,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 45 478,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 54 573,60 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.
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5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118355

V Bratislave, dňa 14.09.2021 14:38:01

Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
SIAD Slovakia spol. s r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118355


Zákazka


Identifikátor Z202118355


Názov zákazky Medicinálny kvapalný kyslík a prenájom odparovacej stanice


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/312112


Dodávateľ


Obchodný názov SIAD Slovakia spol. s r. o.


IČO 35746343


Sídlo Rožňavská 17, Bratislava, 83104, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 10.9.2021 8:49:39


Hash obsahu návrhu plnenia W5utM8pVScQ9vuUKMOy8El1X/2aZIUKNk6SCr+vxW9Q=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
vlastny_navrh_na_plnenie_NsP_Ilava_medicinalny_kvapalny_kyslik_a_prenajom_odparovacej_stanice_EKS.xlsx







List1


			Vlastný návrh uchádzača na plnenie zákazky


			názov zákazky:			Medicinálny kvapalný kyslík a prenájom odparovacej stanice





			identifikátor zákazky v EKS			Z202118355


			objednávateľ			Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.


						Štúrova 3, Ilava, 01901, SVK


						IČO: 30845572


			predkladá uchádzač			SIAD Slovakia spol. s r.o.


						Rožňavská 17, Bratislava, 831 04


						IČO: 36119385


			lehota plnenia			25.10.2021 06:00 — 25.10.2023 10:00


			Súhlasíme s osobitnými požiadavkami na plnenie zmluvy.


			Zákazka bude realizovaná závozom kvapalného medicinálneho kyslíka registrovaného pod číslom 87/0851/09-S do zásobníka s nasledujúcou špecifikáciou:





			-          Odparovacia stanica kyslíka s odparavčom SG35HF  v.č. 63401, Max. výkon OS do 10 Nm3/hod, max. pracovný tlak 1,2 MPa


			-          Tlakový zásobník kvapalného kyslíka VT 5/19 (V = 5 m3, P max. 1,9 MPa, r.v.2005, v.c.44 874,  T min.- 196°C)


			-          Telemetria so vzdialeným prístupom
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Vlastný návrh uchádzača na plnenie zákazky



názov zákazky:



Medicinálny kvapalný kyslík a prenájom odparovacej stanice



identifikátor zákazky v EKS



Z202118355



objednávateľ



Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o.



Štúrova 3, Ilava, 01901, SVK



IČO: 30845572
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