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KÚPNA ZMLUVA 
 

číslo: 01/2013 (číslo kupujúceho ) 

uzavretá podľa prísl. ust. zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. 

z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

medzi: 

 

Čl. I. 
Zmluvné strany 

 

1. Kupujúcim : Psychiatrická liečebňa Sučany 

Hradiská 20, 038 52 Sučany 

v zastúpení : MUDr.Ľubomír Strelka 

riaditeľ 
 

za vecné plnenie : Ing. Lenka Fioleková 

ekonomická námestníčka 

Tel., fax, e-mail 043/4293209, 043/4923389, plsucany@gaya.sk 
 

IČO : 17335612 

IČ DPH : SK2020598888 
 

Bankové spojenie : Štátna pokladnica 

Číslo účtu :  

 

(ďalej len kupujúci) 

a 

2. Predávajúcim : Linde Gas k.s. 

Tuhovská 3, 831 06 Bratislava 

v zastúpení : Ing.Peter Purdeš 

zástupca komplementára 

za vecné plnenie : Mgr.Ing.Zuzana Písaříková 

Tel., fax, e-mail : 02/4910 2516, 02/49102554 

zuzana.pisarikova@linde.com 

IČO : 31 373 861 

IČ DPH : SK2020337044 

Bankové spojenie : UniCredit Bank, a.s. 

Číslo účtu / kód banky    :  

Zapísaný v Obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sr, vložka číslo:217/B 

(ďalej len predávajúci) 

mailto:plsucany@gaya.sk
mailto:zuzana.pisarikova@linde.com
mailto:zuzana.pisarikova@linde.com
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Čl. II 

Preambula 

1. Táto kúpna zmluva je uzavretá podľa prísl. ust. zákona o verejnom obstarávaní a je výsledkom 

nadlimitnej verejnej súťaže, ktorú vyhlásilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

/ďalej len MZ SR/ ako verejný obstarávateľ. Na základe uvedenej nadlimitnej verejnej súťaže 

bola medzi predávajúcim a MZ SR uzatvorená rámcová dohoda, na základe ktorej kupujúci 

uzatvára s predávajúcim túto kúpnu zmluvu. 

2. Predávajúci sa zaväzuje, že je oprávnený a spôsobilý dodávať medicinálne, technické a 

špeciálne plyny a poskytovať súvisiace služby na základe oprávnenia, ktorým disponuje, ako 

aj na základe osobitných všeobecne záväzných právnych predpisov lex specialis platných pre 

uvedené komponenty a danú oblasť. 

3. Predávajúci sa zaväzuje, že je držiteľom Rozhodnutia alebo Povolenia MZ SR o zaobchádzaní 

s liekmi na veľkodistribúciu medicinálnych plynov pre celé územie SR. 

4. Predávajúci sa zaväzuje, že je držiteľom Dokladu o registrácii, resp. Rozhodnutia vydaného 

Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv o registrácii humánneho lieku kyslík kvapalný a 

humánneho lieku kyslík plynný pre tlakové fľaše o plniacom tlaku 150 bar a humánneho lieku 

kyslík plynný pre tlakové fľaše o plniacom tlaku 200 bar. 
 

Čl. III 

Predmet zmluvy 

1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpy, ktorý sa stane 

vlastníctvom kupujúceho, t.j. dodať medicinálne, technické a špeciálne plyny. Predávajúci sa 

tiež zaväzuje kupujúcemu poskytovať súvisiace služby. 

2. Predmetom zmluvy v zmysle bodu 1 tohto článku zmluvy je záväzok predávajúceho: 
 

2.1 dodať kupujúcemu medicinálne, technické a špeciálne plyny v oceľových/tlakových 

fľašiach a iných tlakových nádobách, 

2.2 umožniť kupujúcemu užívať dodané oceľové/tlakové fľaše a iné tlakové nádoby počas 

stanovenej doby (prenájom, viď čl. VI tejto zmluvy) a 

a to v súvislosti s činnosťami, ktoré kupujúci, t.j. konečný prijímateľ vykonáva a na ktoré bol 

zriadený. 

3. Predmet tejto zmluvy, t.j. jednotlivé komponenty medicinálnych, technických a špeciálnych 

plynov, ako aj súvisiace služby sú uvedené v Špecifikácii predmetu zmluvy s uvedením 

zmluvných cien, ktorá je prílohou č. 1 tejto zmluvy. 

4. Kupujúci - konečný prijímateľ bude konkrétne množstvá jednotlivých plynov upresňovať 

počas doby trvania zmluvy na základe svojich potrieb a požiadaviek prostredníctvom 

vystavených objednávok, ktoré obdrží predávajúci písomne alebo faxom alebo emailom alebo 

telefonicky. 

V príslušných objednávkach kupujúci - konečný prijímateľ uvedie množstvo a druh 

plynu/plynov, ktoré bude potrebné dodať, termín dodania a miesto dodania. 

5. U jednotlivých špecifikácii predmetu zmluvy uvedených v prílohe č. 1 k tejto zmluve ide o 

predpokladané množstvo plynov a súvisiacich služieb a kupujúci si vyhradzuje právo 

možnosti spresňovať skutočné odobraté množstvo podľa konkrétneho počtu pacientov v 

príslušnom období účinnosti kúpnej zmluvy bez nároku na dodanie predpokladaného 

množstva plynov a súvisiacich služieb, ako aj špecifikáciu jednotlivých plynov a 

komponentov vzhľadom na doplnenie o iný vhodný plyn alebo komponent vo väzbe na 

príslušné diagnózy, resp. vzhľadom na vývoj v zdravotníctve počas trvania rámcovej dohody a 

tejto kúpnej zmluvy. 

6. Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň vysúťaženú kúpnu 

cenu za podmienok uvedených v rámcovej dohode, ako aj v tejto zmluve. 
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7. Predávajúci sa zaväzuje a zodpovedá zároveň za to, že predmet zmluvy v čase jeho dodania 

spĺňa všetky platné normy a ustanovenia vyplývajúce zo súvisiacich osobitných všeobecne 

záväzných právnych predpisov lex specialis platných pre predmet zmluvy a danú oblasť. 

8. Predávajúci sa zaväzuje, že všetky ním dodané fľaše počas doby trvania tejto kúpnej zmluvy, 

budú označené čiarovým kódom predávajúceho, pre ich rýchlu a jednoduchú identifikáciu. 

9. Predávajúci sa zaväzuje, že v rámci plnenia predmetu zmluvy bude dodržiavať zásady 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj zabezpečí, aby plnením predmetu zmluvy 

nedošlo k ohrozeniu zdravia a to aj v tom prípade, ak nejakú oblasť predmetu zmluvy bude 

realizovať subdodávkou. 

10. Počas plnenia predmetu zmluvy bude predávajúci na požiadanie informovať kupujúceho o 

postupe na plnení predmetu zmluvy a upozorní na prípadné zistené nepredvídateľné 

skutočnosti, pričom súčasne navrhne ich možné riešenie. 

11. Predávajúci sa zaväzuje, že bude zodpovedný za kvalitu plnenia predmetu zmluvy a to aj v 

prípade, že bude určitú oblasť predmetu zmluvy zabezpečovať v subdodávke. 

12. Predávajúci sa zaväzuje, že: 
 

12.1 bude schopný v prípade akútnej potreby dodať objednaný tovar najneskôr do 24 hodín 

od objednania, 

12.2 k dátumu podpisu rámcovej dohody disponuje schváleným distribučným miestom v 

rámci veľkodistribučného povolenia, za účelom zabezpečenia dodávky v prípade akútnej 

potreby alebo mimoriadneho stavu. 
 
 

Čl. IV 

Kúpna cena a platobné podmienky 

1. Ceny za dodané plyny a poskytnutie súvisiacich služieb sú stanovené dohodou: 

- na základe ponuky predávajúceho ako uchádzača, ktorá bola automatizovaným 

vyhodnotením v rámci elektronickej aukcie vyhodnotená ako úspešná v nadlimitnej 

verejnej súťaži „Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace 

služby - Žilinský kraj", ktorú realizovalo MZ SR, 

- podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF 

SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva /ďalej len zákon o cenách/, ako aj 

podľa zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, 

- podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. 

2. Predávajúci sa zaväzuje jednotlivé položky, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy dodať a 

poskytnúť súvisiace služby za ceny, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve. 

3. Ceny sú stanovené podľa jednotlivých položiek tovarov a služieb s rešpektovaním 

požadovaných špecifikácií a požiadaviek kupujúceho, ktoré sú výsledkom verejného 

obstarávania. 

4. Počas doby trvania kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje, že bude fakturovať len ceny a 

poplatky, ktoré tvoria prílohu č. 1 k tejto zmluve. Žiadne iné poplatky, či náklady predávajúci 

fakturovať nebude. 

5. Predávajúci garantuje rovnaké ceny za tovar a súvisiace služby (napr. nájomné podľa čl. VI 

tejto zmluvy), ako aj obchodné dodacie podmienky pre kupujúceho, nezávisle od miesta 

plnenia, do miesta plnenia podľa čl. V. bod 1 tejto zmluvy a bez nároku na úhradu iných 

nákladov spojených s dodávkou. 

6. Kupujúci - konečný prijímateľ sa zaväzuje, že kúpnu cenu a nájomné za prenájom podľa čl. VI 

tejto zmluvy ako výsledok verejného obstarávania zaplatí predávajúcemu formou 

bezhotovostného platobného prevodu na bankový účet predávajúceho, ktorý je uvedený 
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v záhlaví tejto zmluvy a to na základe príslušných objednávok vystavených kupujúcim a 

faktúr vystavených predávajúcim a doručených kupujúcemu. 

7. K úprave cien môže dôjsť v priebehu plnenia predmetu zmluvy iba v súlade so zákonom 

o VO, resp. z legislatívnych dôvodov, /napr. v prípade zmeny sadzby DPH celoštátnou 

úpravou/ a to po predchádzajúcom súhlase obidvoch zmluvných strán formou písomného 

dodatku podpísaného obidvomi zmluvnými stranami, pričom každý dodatok musí byť 

vopred odsúhlasený MZ SR a musí byť v súlade s ust. § 9 ods. 3 zákona o verejnom 

obstarávaní. 

Úprava cien sa môže vzťahovať iba na činnosti uskutočnené po takejto úprave, čo musí byť 

predávajúcim dokladované. 

8. Platby za plnenie predmetu kúpnej zmluvy sa budú uskutočňovať po dodaní príslušného 

množstva tovaru a poskytnutí súvisiacich služieb v príslušnom fakturovanom mesiaci 

kupujúcemu - konečnému prijímateľovi a to na základe predávajúcim vystavených faktúr 

doručených kupujúcemu - konečnému prijímateľovi. 

9. Faktúry sú splatné do 60 dní odo dňa ich doručenia kupujúcemu. Faktúry musia obsahovať 

náležitosti daňového dokladu a ich súčasťou musia byť Dodacie listy o dodanom predmete - 

príslušnom množstve tovaru a súvisiacich službách dodaných v príslušnom fakturovanom 

mesiaci potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán. U faktúry odoslanej ako obyčajná 

zásielka nie je možné účtovať úrok z omeškania úhrady fakturovanej ceny. 

10. V prípade, že kupujúci obdržal faktúru, ktorá nezodpovedá požiadavkám daňového dokladu, je 

oprávnený ju obratom vrátiť predávajúcemu za účelom jej doplnenia alebo vystavenia novej 

faktúry. Doplnená pôvodná alebo nanovo vystavená faktúra je splatná v lehote do 60 dní od jej 

nového doručenia. 

11. Kupujúci - konečný prijímateľ preddavky, ani zálohy neposkytuje. 

12. Kupujúci - konečný prijímateľ berie na vedomie, že v zmysle ust. § 339 Obchodného 

zákonníka je kúpna cena a nájomné podľa 51. VI tejto zmluvy zaplatené až pripísaním 

príslušnej sumy na bankový účet predávajúceho. 
 
 

Čl. V 

Termín a miesto plnenia 

1. Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, miestom plnenia je sídlo kupujúceho - konečného 

prijímateľa, s ktorým v čase platnosti tejto zmluvy daný kupujúci uzavrel kúpnu zmluvu na 

predmet zmluvy. Nebezpečenstvo škody na predmete plnenia prechádza na kupujúceho 

dodaním predmetu plnenia do miesta plnenia. 

2. Predávajúci sa zaväzuje, že dodrží nasledovné termíny dodania predmetu zmluvy -dodávka 

predmetu plnenia kupujúcemu - konečnému prijímateľovi: 

a/ v intervaloch upresnených podľa potrieb a požiadaviek kupujúceho uvedených v jeho 

objednávkach s ohľadom na ust. 51. V bod 3 tejto zmluvy,  

b/ do 24 hodín - podľa konkrétnych veľmi naliehavých podmienok a potrieb kupujúceho. 

3. Kupujúci - konečný prijímateľ bude objednávky vystavovať podľa potrieb a požiadaviek. 

Pokiaľ sa zmluvné strany v rámci konkrétnej objednávky nedohodnú inak, predávajúci dodá 

kupujúcemu tovar v oceľových/tlakových fľašiach a iných tlakových nádobách (s výnimkou 

cisterien) najneskôr do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim a tovar v 

cisternách najneskôr do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim. 

4. Termíny plnenia predmetu zmluvy: 

Začatie plnenia predmetu zmluvy: Ihneď po nadobudnutí platnosti a účinnosti tejto 

zmluvy, ktorá sa uzatvára na základe podmienok 

uvedených v rámcovej dohode. 
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Plnenie predmetu zmluvy: Počas doby trvania tejto zmluvy, ktorá sa uzatvára na 

základe podmienok uvedených v rámcovej dohode. 

Celkové ukončenie plnenia predmetu 

zmluvy: 

Uplynutím doby trvania zmluvy, ktorá sa uzatvára na 

základe podmienok uvedených v rámcovej dohode. 

 
 

Čl. VI 

Nájom 

1. Oceľové/tlakové fľaše, dewarové nádoby a minizásobníky (ďalej len „predmet nájmu") sú 

výlučným vlastníctvom predávajúceho, ktorý ich prenajíma kupujúcemu - konečnému 

prijímateľovi za účelom dodávania tovaru v nich a jeho spotreby z nich. Kupujúci -konečný 

prijímateľ nie je oprávnený dať predmet nájmu do užívania tretej osobe. 

2. Kupujúci - konečný prijímateľ zodpovedá za predmet nájmu. Ak kupujúci - konečný 

prijímateľ bez zbytočného odkladu po ukončení nájomnej zmluvy (napr. odstúpením 

predávajúceho alebo kupujúceho - konečného prijímateľa) nevráti predmet nájmu 

predávajúcemu alebo ak dôjde k jeho strate, odcudzeniu, či zničeniu, je kupujúci povinný 

uhradiť predávajúcemu cenu predmetu nájmu podľa platného cenníka. 

3. Za odplatné užívanie predmetu nájmu je kupujúci - konečný prijímateľ povinný platiť 

predávajúcemu dojednané nájomné podľa cien uvedených v prílohe č. 1 k tejto zmluve. 
 
 
 

Čl. VII 

Trvanie zmluvy 

1. Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú, a to na dobu trvania rámcovej dohody, t.j. od 

nadobudnutia platnosti a účinnosti tejto zmluvy do 13.3.2016. 

2. Táto zmluva zaniká: 
 

a) dohodou obidvoch zmluvných strán k dohodnutému termínu, ak sa podstatne zmenia 

okolnosti, za ktorých bola táto zmluva uzatvorená a nebolo ich možné objektívne predvídať 

b) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany, ak druhá zmluvná strana poruší túto 

zmluvu podstatným spôsobom, najmä ak sa predávajúci dostane do omeškania s dodaním 

tovaru alebo poskytnutím súvisiacich služieb alebo, ak sa kupujúci dostane do omeškania s 

úhradou ceny/nájomného podľa tejto zmluvy viac ako 30 dní. 

c) uplynutím doby, na ktorú je táto zmluva dohodnutá 

d) vykonaním predmetu tejto zmluvy kupujúcim. 

3. Výpoveď sa považuje za doručenú v deň, kedy druhá zmluvná strana prevzala zásielku 

obsahujúcu výpoveď a v prípade, že túto výpoveď odmietla prevziať alebo jej nebolo 

doručené z iného dôvodu, považuje sa výpoveď za doručenú v deň, kedy sa zásielka vrátila 

odosielajúcej zmluvnej strane za podmienky, že bola odoslaná na adresu druhej zmluvnej 

strany uvedenú v zmluve alebo v príslušnom verejnom registri (t.j. v príslušnom 

obchodnom alebo živnostenskom registri). Uvedené ustanovenie o doručení výpovede sa 

rovnako vzťahuje na doručovanie akýchkoľvek výziev, upomienok, výpovedí a iných 

písomných prejavov vôle medzi zmluvnými stranami, s výnimkou oznámenia o zmene 

adresy. Výpovedná lehota je 2 mesačná, začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca 

po doručení výpovede druhej strane. 
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Čl. VIII 

Zodpovednosť za vady 

1. Predávajúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy uvedený v tejto zmluve je nový, prvej triedy a 

kvality vzhľadom na skutočnosť, že ide o komponenty život zachraňujúce. 

2. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za závady, ktoré boli spôsobené neodbornou 

prevádzkou, obsluhou alebo údržbou predmetu zmluvy. 

3. Kupujúci - konečný prijímateľ pri prevzatí tovaru od predávajúceho vykoná prehliadku tovaru 

za účelom zistenia zjavných vád. V prípade, že kupujúci zistí vadu, je povinný ju ihneď 

oznámiť predávajúcemu. 

4. Kupujúci - konečný prijímateľ je povinný uplatniť si u predávajúceho právo zo skrytých vád 

tovaru bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistil. 
 
 

Čl. IX 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru alebo 

poskytnutím súvisiacich služieb podľa tejto zmluvy je predávajúci povinný uhradiť 

kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny tovaru/služieb, s dodaním 

ktorého sa predávajúci omeškal, a to za každý deň omeškania. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania kupujúceho - konečného prijímateľa s 

úhradou faktúry podľa tejto zmluvy je kupujúci - konečný prijímateľ povinný uhradiť 

predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy, a to za každý deň 

omeškania. 
 
 

Čl. X 

Doručenie MZ SR 

1. Kópia tejto zmluvy bude doručená na vedomie MZ SR do 5 pracovných dní od nadobudnutia 

platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

2. Kupujúci - konečný prijímateľ je povinný priebežne sledovať finančné čerpanie vyplývajúce 

z plnenia predmetu tejto zmluvy. 

Zároveň je kupujúci - konečný prijímateľ povinný bezodkladne, najneskôr do 3 dní po 

ukončení príslušného kalendárneho štvrťroku doručiť MZ SR Prehľad čerpania finančných 

prostriedkov v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy s uvedením celkovej finančnej sumy 

čerpanej v danom kalendárnom štvrťroku. 
 
 

Čl. XI 

Záverečné ustanovenia 

1. Všetky udalosti alebo okolnosti, ktorým zmluvná strana predvídateľnými prostriedkami 

nemôže zabrániť a ktoré sa nachádzajú mimo sféry jeho vplyvu - vyššia moc -oslobodzujú 

dotknutú zmluvnú stranu na obdobie ich vplyvu a v rozsahu ich účinku od zmluvných 

povinností bez toho, aby druhej zmluvnej strane vznikli akékoľvek nároky na náhradu škody. 

Dotknutá zmluvná strana je povinná druhú zmluvnú stranu okamžite informovať o druhu a 

predpokladanej dĺžke trvania uvedeného obmedzenia. 

2. Túto zmluvu je možné dopĺňať alebo meniť výhradne v zmysle zákona o verejnom 

obstarávaní formou písomných dodatkov po predchádzajúcom súhlase obidvoch zmluvných 

strán, ktoré po nadobudnutí platnosti a účinnosti sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. 
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Všetky dodatky uzatvorené k tejto zmluve musia byť vopred odsúhlasené s MZ SR a musia 

byť v súlade s ust. § 9 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, resp. inými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR. 

4. Kupujúci - konečný prijímateľ je povinný oznámiť predávajúcemu skončenie platnosti 

povolenia na zaobchádzanie s liekmi, ktoré bolo udelené kupujúcemu - konečnému 

prijímateľovi v zmysle príslušných právnych predpisov, a to do 3 dní od skončenia platnosti 

povolenia. 

5. Táto zmluva je vyhotovená v siedmich výtlačkoch, z ktorých kupujúci - konečný prijímateľ 

obdrží päť výtlačkov a predávajúci dva. 

6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv a dodatkov k zmluvám, 

vedeným Úradom vlády SR. 

7. Zmluvné strany tejto zmluvy sa zaväzujú, že všetky prípadné spory, vyplývajúce z plnenia 

tejto zmluvy budú riešiť prednostne rokovaniami o možnej dohode, inak v súlade s 

ustanoveniami Obchodného zákonník a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 

SR. 

8. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej 

obsahom ju podpísali. 

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha v nej uvádzaná:  

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy s uvedením zmluvných cien. 
/Poznámka: Zmluvné ceny uvedené v Prílohe č. 1 k zmluve sú totožné s ponukovými cenami predávajúceho ako 

úspešného uchádzača v zákazke, výsledkom ktorej bolo uzavretie rámcovej dohody. Ceny sú taktiež totožné 

s cenami uvedenými v rámcovej dohode, na základe ktorej sa uzatvára táto zmluva./ 

V Sučanoch, dňa 15.04.2013 V Bratislave , dňa   2013 

Za kupujúceho: 

MUDr.Ľubomír Strelka 

riaditeľ PL Sučany 

 

 

Za predávajúceho: 

Ing.Peter Purdeš 

zástupca komplementára 
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Príloha č.1 ku Kúpnej zmluve 

Špecifikácia predmetu zmluvy 

s uvedením ponukových cien 

 

Špecifikácia predmetu zmluvy s uvedením ponukových cien 
 

1. Celkový súčet cien plynov v EUR s DPH za ich celkové ročné predpokladané množstvo 
 

Pol. Názov položky v rámci 
dodávky medicinálnych, 
technických a špeciálnych 
plynov za kraj 

Typ obalu Záväzná 
jednotková 
cena bez 
DPH 

Záväzná 
jednotková 
cena s DPH 

Predpokladané 
množstvo v 

merných 
jednotkách za 
rok 

Celkov cena v EUR 
bez DPH za ich 

ročné 
predpokladané 
množstvo 

Celková cena v EUR 
s DPH za ich ročné 
predpokladané 
množstvo 

1. Acetylén tlaková fľaša 
50l/10kg 

37,50 45,00 1 37,50 45,00 

2. Kyslík plynný medicinálny tlaková fľaša 
10l/200bar 

2,2 m3 

10,00 12,00 20 200,00 240,00 

3. Kyslík technický tlaková fľaša 
401/6,43 m3 

6,40 7,68 1 6,40 7,68 

4. Celkový súčet cien plynov v EUR za ich celkové ročné predpokladané množstvo: 243,90 292,68 

 



Kúpna zmluva o dodávke tovaru a poskytnutí súvisiacich služieb: 

„Dodávka medicinálnych, technických a špeciálnych plynov a súvisiace služby - Žilinský kraj" 9 

2. Súčet nájomného v EUR s DPH za fľaše za ich predpokladané ročné množstvo 
 

Pol. Typ fľaše Jednotkové 
množstvo 

Záväzná 
jednotková 

cena 
nájomného za 

jednotkové 
množstvo v 

EUR bez DPH 

Záväzná 
jednotková 

cena 
nájomného za 

jednotkové 
množstvo v 
EUR s DPH 

Predpokladané 
množstvo za 

deň 

Počet 
dní v 
roku 

Celková cena 
nájomného v 
EUR bez DPH 

za ročné 
predpokladané 

množstvo 

Celková cena 
nájomného v 
EUR s DPH za 

ročné 
predpokladané 

množstvo 

1. Nájomné tlaková fľaša fľaša/deň 0,180 0,216 2 365 131,40 157,68 

2. Nájomné tlaková fľaša- 
medicinálny plyn 

integrovaný ventil 10l 

fľaša/deň 0,340 0,408 9 365 1116,90 1340,28 

3. Súčet nájomného v EUR za fľaše za ich predpokladané ročné množstvo 1248,30 1497,96 
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3. Súčet poplatkov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky v EUR s DPH za predpokladané množstvo za rok 
 

Pol. Typ fľaše Jednotkové 
množstvo 

Záväzný 
jednotkový 
poplatok za 

dodanie 
jednotkového 

množstva v EUR 
bez DPH 

Záväzný 
jednotkový 
poplatok za 

dodanie 
jednotkového 

množstva v EUR 
s DPH 

Predpokladané 
množstvo za rok 

Celkový poplatok 
súvisiaci s 

dodaním v EUR 
bez DPH 
za ročné 

predpokladané 
množstvo 

Celkový poplatok 
súvisiaci s 

dodaním v EUR s 
DPH za ročné 

predpokladané 
množstvo 

1. Poplatky súvisiace s 
dodávkou tlakových fliaš 

dodaná fľaša 2,05 2,46 22 45,10 54,12 

2. Súčet poplatkov súvisiacich s dodaním predmetu zákazky v EUR za predpokladané množstvo 
za rok: 

45,10 54,12 

 

 

 

V Sučanoch dňa ................................... V  Bratislave dňa .................................... 

 

Za kupujúceho: 
MUDr.Ľubomír Strelka 

riaditeľ PL Sučany 
 
 

Za predávajúceho: 
Ing. Peter Purdeš 

zástupca komplementára 
 

 


