Kúpna zmluva č. Z202017690_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

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

Dodávateľ:
Obchodné meno:

PBGAS, s. r. o.

Sídlo:

K cintorínu 668, 01004 Žilina, Slovenská republika

IČO:

45344396

DIČ:

2022937224

IČ DPH:

SK2022937224

Bankové spojenie:

IBAN: SK8675000000004009723000, BIC: CEKOSKBX

Telefón:

+421903445922

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Technické plyny-nákup fliaš a plnenie fliaš

Kľúčové slová:

oxid uhličitý technický, plynová fľaša,chladivo klimy

CPV:

42513200-7 - Chladiace zariadenia; 24100000-5 - Plyny; 24112000-2 - Anorganické
zlúčeniny kyslíka; 24112100-3 - Oxid uhličitý; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Nákup -plynová fľaša CO2 8L/6kg
2. Nákup- tlakovej fľaše na chladivo klimy R134A 12 kg
3. Plnenie tlakových fliaš - chladivo klimy R134A 12 kg
4. Plnenie tlakových fliaš - CO2 8L/6kg
Položka č. 1:

Nákup -plynová fľaša CO2 8L/6kg

Funkcia
Pri zváraní v ochrannej atmosfére CO2.
Technické vlastnosti

Jednotka

Počet - plynová fľaša CO2 8L/6kg

ks

4

Objem

L

8

Tlak

Bar

150

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Závit W 21,8 x 1/14"
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Minimum

Maximum

Presne

Fľaše certifikované s platnou tlakovou skúškou,
opakovane použiteľné fľaše s možnosťou opakovaného
plnenia.
Nákupom tlakových fliaš na CO2 prechádzajú do
vlastníctva kupujúceho.
Položka č. 2:

Nákup- tlakovej fľaše na chladivo klimy R134A 12 kg

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Nákup- tlaková fľaša na chladivo klimy R134A 12 kg

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Maximum

Presne
2

Nákupom tlakových fliaš na chladivom klímy R134A 12
kg prechádzajú do vlastníctva kupujúceho.
Certifikovaná s platnou tlakovou skúškou, stabilná,
opakovane použiteľná fľaša s možnosťou opakovaného
plnenia.
Vysoká kolmá obruba a odberný ventil s vonkajším
3/4-palcovým závitom
Bez farby, zápachu a chuti
Netoxické
Nehorľavé a nevýbušné
Položka č. 3:

Plnenie tlakových fliaš - chladivo klimy R134A 12 kg

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Plnenie tlakových fliaš - chladivo klimy R134A 12 kg

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 4:

Minimum

Maximum

Presne
2

Plnenie tlakových fliaš - CO2 8L/6kg

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Plnenie tlakových fliaš - CO2 8L/6kg

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Maximum

Presne
8

Objednávateľ disponuje (vlastní): 4 ks
Popis

CO2 technický 6 kg F08-norm

Revízia a tlaková skúška fľaše

áno

Výmena ventilov fliaš

áno

Plnenie 6 kg flaše

áno

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Objednávateľ disponuje (vlastní) 4 ks tlakových fľaš CO2 8L/6kg.
Objednávateľ požaduje predložiť: vyhlásenie o zhode, osvedčenie, inšpekčnú správu.
Objednávateľ žiada o oznámenie termínu dovozu a odvozu tlakových fliaš na/z miesto dodania mailom alebo telefonicky min. 2
dni vopred.
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Dodávateľ predloží elektronicky do 2 dní od uzatvorenia Zmluvy podrobný rozpis tovaru a služby v zložení: názov, typové
označenie, špecifikácia, doplnené o jednotkové ceny bez DPH, DPH, jednotkové ceny s DPH, cena celkom bez DPH, cena
celkom s DPH.
Všetky náklady dodávateľa spojené s dodaním tovaru a služby musia byť započítané v ponúknutej cene (technická inšpekcia
SR, dokumenty v zmysle zákona,doprava ).
V prípade zistenia, že tlaková nádoba je po životnosti objednávateľ žiada zápis (správu) a dodávateľ vyzve objednávateľa na
doplnenie tlakových fliaš na požadovaný počet a druh plynu.
Nesplnenie ktorejkoľvek špecifikácie sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok a dôvod na odstúpenie od
zmluvy.
Dodávateľ dodá 2x faktúru a 2x dodací list. V prípade, že faktúra slúži zároveň ako dodací list, tak 2x faktúru s popisom, že
zároveň slúži ako dodací list. Faktúra musí obsahovať jednotkové ceny položiek množstvo, celkovú cenu bez DPH a s DPH,
číslo zmluvy. Faktúru doručiť iba do miesta plnenia.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č.
222/2004 Z.z.
Objednávateľ požaduje dodanie tovaru na dohodnuté miesto plnenia v pracovných dňoch v čase od 7,00 do 13,00 hod.
Dodávateľ je povinný najmenej 2 dni pred plánovaným dodaním tovaru na miesto plnenia informovať telefonicky zodpovednú
osobu objednávateľa o dodávke tovaru.
Všetky náklady dodávateľa spojené s dodaním tovaru musia byť započítané v ponúknutej cene.
Dodávateľ odoberie od objednávateľa tlakové flaše v mieste plnenia zmluvy a po vykonaní plnenia ich doručí do miesta
plnenia zmluvy na vlastné náklady, ktoré musia byť započítané v ponúknutej cene.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Prievidza

Obec:
Ulica:
3.2

Pod horou

Čas / lehota plnenia zmluvy:
03.08.2020 07:00:00 - 30.10.2020 13:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor položiek

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: 1 250,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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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 31.07.2020 13:38:01
Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
PBGAS, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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