Kúpna zmluva č. Z201921353_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
30845572
2020947698
SK 2020947698
SK50 8180 0000 0070 0017 1215

Dodávateľ:
Obchodné meno:

SIAD Slovakia spol. s r. o.

Sídlo:

Rožňavská 17, 83104 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35746343

DIČ:

2020220191

IČ DPH:

SK2020220191

Číslo účtu:

SK1011110000001199254001

Telefón:

+421903778022

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Chemikálie pre laboratória vrátane prenájmu fliaš

Kľúčové slová:

argón, hélium, vodík, syntetický vzduch, oxid dusný medicinálny

CPV:

24111600-1 - Vodík; 24111100-6 - Argón; 24111300-8 - Hélium; 24111500-0 - Lekárske
plyny; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Chemikálie pre laboratória vrátane prenájmu fliaš (argón, vodík, oxid dusný medicinálny, hélium,
syntetický vzduch)

Funkcia
Špeciálne a technické plyny potrebné na prevádzku laboratórnych prístrojov chemického laboratória.
Technické vlastnosti

Jednotka

Argón 5.3, veľkosť flaše 50l, plniaci tlak 200 bar,
množstvo plynu 10,7 m3

fľaša

1

Vodík 5.3 ECD, veľkosť flaše 10l, plniaci tlak 200 bar,
množstvo plynu 2 m3

fľaša

2

Oxid dusný medicinálny, veľkosť fľaše 40l, množstvo
plynu 30 kg

fľaša

1

Hélium 5.3 ECD, veľkosť fľaše 50l, plniaci tlak 200 bar,
množstvo plynu 9,1 m3

fľaša

7

Syntetický vzduch bez uhľovodíkov, veľkosť fľaše 50l,
plniaci tlak 200 bar, množstvo plynu 10 m3

fľaša

6

Prenájom oceľovej tlakovej flaše objem 50l

fľaša/rok

10

Prenájom oceľovej tlakovej fľaše objem 40l

fľaša/rok

4

Prenájom oceľovej tlakovej fľaše objem 10l

fľaša/rok

2
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Minimum

Maximum

Presne

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Argón

čistota min. 99,9993%

Vodík

čistota min. 99,9993%

Oxid dusný medicinálny

čistota min. 99,0%

Hélium

čistota min 99,9993%

Syntetický vzduch

čistota min. 99,0%

Tlaková oceľová fľaša

musí spĺňať ustanovenia Zákona č.254/2011 Z.z.

Tlaková oceľová fľaša

platná revízia tlakovej flaše a označenie dodávateľa

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cena za 1 ks flaše s plynom musí zahŕňať:
- náklady spojené s dopravou, naložením a vyložením flaše na miesto určené kupujúcim,
- odvoz prázdnej flaše po spotrebovaní plynu,
- poplatok za ADR,
Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.
Vyžaduje sa dodávka plynov na základe objednávky do siedmich pracovných dní od doručenia objednávky dodávateľovi
(emailom alebo faxom),
Vyžaduje sa 30 dňová lehota splatnosti faktúry odo dňa doručenia kupujúcemu. Nájomné je splatné jednorazovo po realizácii
prvej dodávky plynov s vystavením faktúry na prenájom 16 ks tlakových fliaš na obdobie 1 roka.
Požaduje sa predloženie podrobného položkového rozpočtu dodávateľa v termíne do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Zmluva bude uzavretá na dobu určitú uvedenú v zmluvných podmienkach, prípadne do vyčerpania sumy, resp. množstva
podľa tejto zmluvy a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Posledná fľaša s plynom bude odobratá do 30.11.2019. Pokiaľ k tomuto dátumu nebude odobraté celé zazmluvnené
množstvo, bude sa zmluva považovať za splnenú.
Kupujúci požaduje od dodávateľa akceptovať podmienky priebežného dodávania tovaru počas obdobia plnenia zmluvy podľa
potrieb, na základe priebežnej čiastkovej objednávky, zadanej dodávateľovi e-mailom, alebo faxom.Kupujúci nie je povinný
odobať celé zazmluvnené množstvo fliaš s plynmi.
Nesplnenie akejkoľvek podmienky alebo požiadavky objednávateľa uvedenej v zmluve sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok.
Čas dodania: v pracovných dňoch od 7:00h do 13:00h.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Prievidza

Obec:

Zemianske Kostoľany

Ulica:

Pod Horou 1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
22.07.2019 08:00:00 - 21.07.2020 08:00:00
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3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

podľa technickej špecifikácie

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 866,64 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 839,97 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 15.07.2019 10:20:01
Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
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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