Kúpna zmluva č. Z20161710_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Sídlo:

Žellova 2, 82924 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

30796482

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:
1.2

0908464595

Dodávateľ:
Obchodné meno:

H-COLOR, spol.s.r.o.

Sídlo:

Novozámocká 36, 94901 Nitra, Slovenská republika

IČO:

36539457

DIČ:

2020152871

IČ DPH:

SK2020152871

Číslo účtu:
Tel:

0917 438 418

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nákup liehu

Kľúčové slová:

lieh, denaturovaný lieh, nedenaturovaný lieh

CPV:

09222000-1 - Špeciálne liehy; 24327000-2 - Rôzne organické chemikálie

Druh/y:

Tovar

Kategória služieb:
2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Dodávka liehu pre pracoviská objednávateľa.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. osobitne denaturovaný lieh s 1% lekárskeho benzínu (ODL)

litre alkoholu
(la)
litre alkoholu
(la)

2. lieh nedenaturovaný – čistý (RL)

Minimum

Maximum

Presne
6000
60

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Odber na základe odberných poukazov a zloženej zábezpeky na
prepravu liehu:
tupovanie v daňovom konaní podľa §9 ods.3 zákona č. 511/1992 Zb.,
vlastným dopravným prostriedkom a vlastnými prepravnými nádobami
(objem nádob 5l, 10l, 15l, 20l, 25l).

marec, jún, október, december príslušného kalendárneho
roka.

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
1. Predmet zmluvy:
- Predmetom zmluvy je záväzok predávajúceho/dodávateľa dodať lieh osobitne denaturovaný s 1% lekárskeho benzínu (ODL) v
množstve 6 000 l a a lieh nedenaturovaný – čistý (RL) v množstve 60 l a.
- Predmet zmluvy je oslobodený od dane podľa zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č.
467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č.
105/2004 Z. z.“)
- Predmetom zmluvy je záväzok objednávateľa prevziať predmet zmluvy a zaplatiť kúpnu cenu.
2. Dodacie podmienky:
Zmluvné strany sa dohodli, že v období od 01.03.2016 do 15.12.2019 predávajúci/dodávateľ dodá objednávateľovi a objednávateľ
prevezme predmet tejto zmluvy na základe odberných poukazov a zloženej zábezpeky na prepravu liehu nasledovne:
a) 15 l a. nedenaturovaného – čistého liehu ročne v čiastkových jednorázových odberoch v termíne:
- od 01. do 15. marca príslušného kalendárneho roka;
- od 01. do 15. júna príslušného kalendárneho roka;
- od 01. do 15. októbra príslušného kalendárneho roka;
- od 01. do 15. decembra príslušného kalendárneho roka.
b) 1 500 l a. denaturovaného liehu s 1% lekárskeho benzínu ročne v čiastkových jednorázových odberoch v termíne:
- od 01. do 15. marca príslušného kalendárneho roka;
- od 01. do 15. júna príslušného kalendárneho roka;
- od 01. do 15. októbra príslušného kalendárneho roka;
- od 01. do 15. decembra príslušného kalendárneho roka.
Predávajúci/dodávateľ predá a kupujúci/objednávateľ prevezme predmet tejto zmluvy na prepravu na základe sprievodného
dokumentu.
3. Ukončenie zmluvy:
Zmluvný vzťah je možné ukončiť pred uplynutím doby, na ktorú bola zmluva dojednaná aj výpoveďou, a to písomným prejavom
ktorejkoľvek zmluvnej strany bez uvedenia dôvodu v 2-mesačnej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava II

Obec:

Bratislava - mestská časť Ružinov

Ulica a číslo:

Žellova 2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
1.3.2016 8:00:00 - 29.2.2020 18:00:00
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3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

la (litre alkoholu)

Požadované množstvo: 6060,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 977,50 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 973,00 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 3.2.2016 13:38:00
Objednávateľ:
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
H-COLOR, spol.s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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