
Rámcová dohoda č. Z201911686_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
Sídlo: Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 00634905
DIČ: 2020563754
IČ DPH: SK2020563754
Číslo účtu: SK61 8180 0000 0070 0048 1029
Telefón: 0435801499

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r.o.
Sídlo: Chalupkova 9, 81944 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00685852
DIČ:
IČ DPH: SK2020293220
Číslo účtu: SK53 1100 0000 0026 8800 0015
Telefón: 0850111221

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Medicinálne a technické plyny
Kľúčové slová: medicinálne plyny, technické plyny, medicinálny kyslík
CPV: 24111500-0 - Lekárske plyny; 24110000-8 - Technické plyny; 60000000-8 - Dopravné 

služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Medicinálne a technické plyny

Funkcia

Dodávka medicinálnych a technických plynov v oceľových /tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách, nájom týchto fliaš a 
dodávky realizované vrátane dopravy na miesto odberateľa.

Plyny dodávané pre účely zdravotníckeho zariadenia s nepretržitou prevádzkou podľa technickej špecifikácie predmetu 
zákazky.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kyslík medicinálny plynný 0,30 m3 F02P150 bar fľaša 25

Kyslík medicinálny plynný 1,61 m3 F10 P150 bar fľaša 69

Oxid uhličitý technický 20 kg fľaša 2

Oxid uhličitý medicinálny F10 7,5 kg fľaša 30

Oxid dusný medicinálny 7,5 kg F10 fľaša 12

Oxid dusný 37,5 kg F50 fľaša 12

Denný nájom fľaša oceľová 78(fliaš)*365(d
ní za rok) 28470

Prepravné fľaša oceľová fľaša 150

Poplatky súvisiace s dodaním fliaš fľaša 150

Recyklačný poplatok za oceľovú fľašu fľaša 150
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávka medicinálnych, technických plynov v oceľových /tlakových/ fľašiach a iných tlakových nádobách podľa telefonického /
písomného/ mailového / faxového objednania a umožniť objednávateľovi užívať dodané oceľové/tlakové fľaše  formou 
prenájmu.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú 12 mesiacov od uzatvorenia zmluvy, resp. do vyčerpania finančného limitu.

Objednávateľ bude množstvá jednotlivých plynov upresňovať na základe svojich potrieb prostredníctvom e-mailových 
objednávok, v ktorých bude uvedený požadovaný termín dodania, resp. v prípade nutnej potreby v daný pracovný deň počas 
lehoty plnenia zmluvy.

Množstvá zapožičaných fliaš a plynov sa môžu v priebehu doby plnenia zmluvy meniť podľa aktuálnej potreby a spotreby.

Dodávateľ je povinný dodávať fľaše označené číslom, prípadne čiarovým kódom, ktoré musí byť uvedené aj na dodacom liste.

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať tovar v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách najneskôr do 2 pracovných 
dní od potvrdenia objednávky

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

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.

V prípade, že kupujúci obdržal faktúru, ktorá nezodpovedá požiadavkám daňového dokladu je oprávnený ju obratom vrátiť 
predávajúcemu za účelom doplnenia alebo vystavenia novej faktúry. Doplnená alebo novo vystavená faktúra je splatná 60 dní 
od jej nového doručenia.

Objednávateľ neposkytuje na predmet zmluvy preddavky ani zálohy.

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.

Požaduje sa zaslať mailom položkovitý rozpis podľa predmetu zmluvy: ceny bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH, výšku nájmu
a poplatkov a to do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.

V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia 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.

Zmluvné strany vyhlasujú, že pohľadávky, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Právny úkon, ktorým budú požiadavky postúpené v rozpore s 
predchádzajúcou vetou bude neplatný v zmysle príslušných ustanovení Občianského zákonníka. Prípadný súhlas 
objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.

Zmluvné strany berú na vedomie, že dlžnik udelí súhlas s postúpením pohľadávky za podmienky, že bol na takýto úkon 
udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.

Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa použijú ustanovenia obchodného zákonníka.

Názov Upresnenie

Okrem uvedených poplatkov v 
opisnom formulári si uchádzač 
nesmie účtovať žiadne ďalšie 
poplatky za dopravu a nájom.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Do 10 dní od uzatvorenia zmluvy 
teda ešte pred samotným plnením 
sa požaduje predložiť: Povolenie na
veľkodistribúciu medicinálnych 
plynov vydané MZSR

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Do 10 dní od uzatvorenia zmluvy 
teda ešte pred samotným plnením 
sa požaduje predložiť: doklad o 
registrácii, resp. rozhodnutie 
vydané ŠÚKL o registrácii 
humánneho lieku   kyslík plynný.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
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2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Obec: Dolný Kubín
Ulica: Nemocničná 1944/10

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: 1 ako balík
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 10 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 12 600,00 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 10.04.2019 12:10:02

Objednávateľ:
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Messer Tatragas, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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