
Kúpna zmluva č. Z202121517_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Sídlo: Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36644331
DIČ: 2022102753
IČ DPH: SK2022102753
Bankové spojenie: IBAN: Sk59 0200 0000 0037 1089 6554
Telefón: 0484333137

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Linde Gas s. r. o.
Sídlo: Tuhovská 3, 83106 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31373861
DIČ: 2020337044
IČ DPH: SK2020337044
Bankové spojenie: IBAN: SK621111 0000 0010 9570 1006
Telefón: +421249102519

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Medicinálne, technické a špeciálne plyny
Kľúčové slová: medicinálny plyn, medicinálny kyslík, oxid dusný, technický plyn
CPV: 24110000-8 - Technické plyny; 24111500-0 - Lekárske plyny; 44612100-4 - Tlakové fľaše 

na plyn; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: medicinálne, technické a špeciálne plyny

Funkcia

Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov v špecifických obaloch, vrátane dopravy na miesto odberateľa a 
ostatných služieb spojených s dodávkou. Dodávka plynov pre potreby zdravotníckeho zariadenia s nepretržitou prevádzkou, v 
zmysle technickej špecifikácie.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kyslík medicinálny LIV / integrovaný ventil - tlaková fľaša
2 l/200 bar/0,43 m3 ks 440

Kyslík medicinálny - tlaková fľaša 2 l/200 bar ks 2

Kyslík medicinálny  LIV / integrovaný ventil - tlaková 
fľaša 10 l/150 bar ks 8

Kyslík medicinálny - tlaková fľaša 10 l/150 bar ks 4

Kyslík medicinálny - tlaková fľaša 10 l/200 bar ks 2

Kyslík medicinálny - tlaková fľaša 50 l/200 bar ks 20

Kyslík medicinálny kvapalný kg 130000

Oxid dusný medicinálny - tlaková fľaša 10 l/7,5 kg ks 2

Oxid dusný medicinálny - tlaková fľaša 40 l/30 kg ks 4

Strana 1 z 4 



Oxid uhličitý medicinálny - tlaková fľaša 20 kg ks 2

Oxid uhličitý medicinálny - tlaková fľaša 7,5 kg ks 40

Oxid uhličitý medicinálny - tlaková fľaša 5 kg/6 kg ks 20

Acetylén čistý - tlaková fľaša 8 kg ks 2

Acetylén čistý - tlaková fľaša 4 kg ks 2

Argón 5.0 - tlaková fľaša 5 l ks 2

Argón 4.8 - tlaková fľaša 50 l ks 10

Dusík 5,0 - tlaková fľaša 50 l/9,5 m3/9,6 m3 ks 2

Propán bután - tlaková fľaša 2 kg ks 2

Propán bután - tlaková fľaša 10 kg ks 4

Propán bután - tlaková fľaša 33 kg ks 2

Syntetický vzduch medicinálny - tlaková fľaša 40 l/6 m3 ks 12

Vodík 5.0 - tlaková fľaša 50 l/8,9 m3/9,0 m3 ks 2

Helium 5.0 - tlaková fľaša 50 l/9,1 m3/9,2 m3 ks 2

Helium 5.3/5.6 - tlaková fľaša 50 l/9,1 m3/9,2 m3 ks 2

Corgon 18 - 10 l/2,4 m3 ks 2

Plnenie vlastnej fľaše N2O 2.5  - tlaková fľaša 3,75 kg ks 20

Nájomné kyslík medicinálny / oxid dusný medicinálny fľaša/deň 12960

Nájomné kyslík medicinálny LIV fľaša/deň 3600

Nájomné ACETYLEN/C2H2 fľaša/deň 720

Nájomné špeciálne plyny 150+200 bar fľaša/deň 720

Nájomné ostatné technické plyny fľaša/deň 10800

Nájomné zásobník na kvap. kyslík nad 6000 l zásobník/mesi
ac 24

Nájomné tlaková fľaša integrovaný ventil 2 l fľaša/deň 28800

Nájomné tlaková fľaša fľaša/deň 720

Poplatky súvisiace s dodávkou tlakových fliaš ks 622

Poplatky súvisiace s dodávkou kvapalného kyslíka kg 130000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

V dodávke tovaru sú zahrnuté poplatky súvisiace s 
dopravou tlakových fliaš Banská Bystrica

V dodávke tovaru sú zahrnuté ostatné súvisiace 
poplatky (ADR poplatok, cestný a palivový poplatok, 
mýtny poplatok)

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 24 mesiacov od uzatvorenia zmluvy, resp. do vyčerpania finančného limitu.

2. Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy. Položkovitý rozpis podľa predmetu 
zmluvy musí obsahovať cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH.

3. Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky kvalifikačné, 
odborné, technické a iné predpoklady, a spĺňa akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými právnymi predpismi a 
záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie plnenia.

4. Vrátane dopravy na miesto plnenia

5. Objednávateľ bude konkrétne množstvá jednotlivých plynov upresňovať na základe svojich potrieb a požiadaviek 
prostredníctvom vystavených objednávok, ktoré doručí dodávateľovi písomne, e-mailom alebo telefonicky. Na objednávke 
bude uvedený požadovaný termín dodania - dátum s približným určením času dodania v daný deň.

6. Množstvá prenajímaných obalov (tlakových fliaš) a dodávaných plynov, sa môžu v priebehu plnenia zmluvy meniť, na 
základe aktuálnych potrieb objednávateľa.

Strana 2 z 4 



7. Obaly v momente dodania musia byť označené číslom, prípadne čiarovým kódom, ktoré musia byť uvedené na dodacom 
liste.

8. Za technickú spôsobilosť obalov v plnej miere zodpovedá dodávateľ.

9. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar vo fľašiach najneskôr do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky, a v cisternách 
najneskôr do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky.

10. Dodávateľ sa zaväzuje v prípade akútnej potreby dodať objednaný tovar najneskôr do 24 hodín od objednania.

11. Objednávateľ akceptuje čas vykládky tovaru v čase od 7,00 hod do 14,30 hod. Iný čas vykládky je nutné s objednávateľom
dohodnúť včas a upresniť v deň dodávky.

12. Objednávateľ požaduje v prípade výmeny zásobníka na kvapalný kyslík, o plynulé zabezpečenie prevádzky nemocničného
zariadenia, bez prerušenia dodávky kyslíka.

13. Dodávateľ musí byť držiteľom platného rozhodnutia o registrácii humánneho lieku, vydaného Štátnym ústavom pre 
kontrolu liečiv, a to pre "kyslík medicinálny", "oxid uhličitý", "oxid dusný", "vzduch syntetický medicinálny", resp. dokladu o 
začatí registračného konania na ŠÚKL.

14. Dodávateľ musí byť držiteľom platného Povolenia na veľkodistribúciu medicinálnych plynov vydaným MZ SR.

15. Požaduje sa v zmysle § 340 b) ods.5 zákona č.513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 
splatnosť faktúry v lehote 60 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia predmetu zmluvy. Tieto platobné podmienky majú 
prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok EKS.

16. V prípade nedodržania termínu lehoty plnenia zmluvy je objednávateľ oprávnený uplatniť u dodávateľa zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05% z celkovej kúpnej ceny predmetu plnenia denne.

17. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho 
po dni dodania tovaru.

18. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je 
oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez 
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas dlžníka je platný za podmienky, že bol na takýto úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas MZ SR. Súhlas dlžníka s postúpením pohľadávok veriteľa nie je potrebný pri postúpení 
pohľadávok v lehote splatnosti a 60 dní po lehote ich splatnosti.

19. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v zmluve sa bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok, a objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.

20. V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena za rovnaké alebo 
porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ 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 dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po 
preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou 
cenou.

21. Vzťahy neuvedené v tejto zmluve sa riadia obchodnými podmienkami elektronického trhoviska (OPET) a Obchodným 
zákonníkom.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Banská Bystrica
Ulica: Cesta k nemocnici 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.12.2021 00:00:00 - 01.12.2023 00:00:00
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3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

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: 137 222,20 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 164 666,64 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.

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 Z202121517

V Bratislave, dňa 29.11.2021 14:38:01

Objednávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Linde Gas s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121517


Zákazka


Identifikátor Z202121517


Názov zákazky Medicinálne, technické a špeciálne plyny


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/315274


Dodávateľ


Obchodný názov Linde Gas s. r. o.


IČO 31373861


Sídlo Tuhovská 3, Bratislava, 83106, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 16.11.2021 13:08:38


Hash obsahu návrhu plnenia EgNTX7+IXVk5jqH6yqxUbHP5k9y+qIScdvvZIJ9AEHM=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
137 577€ bez DPH


Prílohy:





				2021-11-16T14:08:39+0100

		EKS PDF PODPIS









		2021-11-29T14:38:01+0100
	EKS PDF PODPIS




