Rámcová dohoda o dodávke tovaru
uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, §
3 a § 11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, medzi
zmluvnými stranami
Článok 1
Zmluvné strany
1.1 Kupujúci:
Názov:
Fakultná nemocnica Trnava
sídlo:
Andreja Žarnova 11, 917 75 Trnava
krajina:
Slovenská republika
štatutárny orgán: Ing. Martin Neštický, MBA
IČO:
00 610 381
DIČ:
2021191084
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000 281 238/8180
zriadený:
Zriaďovacou listinou č. 1970/1991-A/IV-1 zo dňa 14.6.1991,
v znení Rozhodnutia č. 1311/98-A-865/98-OLP zo dňa 24.6.1998,
v znení Rozhodnutia č. M/1206/2003 zo dňa 21.3.2003
(ďalej len ,,kupujúci“)
a
1.2 Predávajúci:
Obchodné meno: Messer Tatragas, spol. s r. o
Sídlo, miesto podnikania:

Chalupkova 9, 819 44 Bratislava

IČO:
IČ DPH:
Konajúci:
Bankové spojenie:
č. účtu:

00 685 852
SK 2020293220
Ing. Michal Paľa – konateľ, Mag. Michael Holy – konateľ
Tatra banka, a.s., Bratislava
2688000015/1100

Osoba oprávnená na rokovanie: Ing. Mgr. Londarev Ivan
Číslo telefónu:

0903544830, 0250254423

Číslo faxu:

02/50254815

e-mail:

ivan.londarev@messergroup.com

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka. č. 278/B
DIČ:
2020293220

(ďalej len „predávajúci“)

uzatvárajú túto zmluvu
Článok 2
Úvodné ustanovenia
2.1 Táto rámcová dohoda je uzavretá podľa zákona o verejnom obstarávaní a je výsledkom verejného
obstarávania, ktoré uskutočnil kupujúci ako verejný obstarávateľ.
2.2 Predávajúci sa zaväzuje, že je oprávnený a spôsobilý dodávať medicinálne a technické plyny a
poskytovať súvisiace služby na základe oprávnenia, ktorým disponuje a v zmysle platných a účinných
právnych predpisov.
2.3 Predávajúci vyhlasuje, že je držiteľom Rozhodnutia alebo Povolenia MZ SR o zaobchádzaní s liekmi na
veľkodistribúciu medicinálnych plynov pre celé územie SR.
Článok 3
Predmet zmluvy
3.1 Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, ktorý sa stane vlastníctvom
kupujúceho, t.j. dodať medicinálne a technické plyny. Predávajúci sa tiež zaväzuje kupujúcemu poskytovať
súvisiace služby. Kupujúci sa zaväzuje dojednaný tovar prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú kúpnu cenu.
3.2 Predmetom zmluvy v zmysle bodu 3.1 tejto zmluvy je záväzok predávajúceho:
3.2.1 dodať kupujúcemu medicinálne a technické plyny v oceľových fľašiach a medicinálny kvapalný
kyslík do odparovacích staníc a v minizásobníku.
3.2.2 umožniť kupujúcemu užívať dodané oceľové fľaše a odparovacie stanice a minizásobník počas
stanovenej doby (nájom podľa článku 6 tejto zmluvy) a to v súvislosti s činnosťami, ktoré kupujúci, t.j.
konečný prijímateľ vykonáva a na ktoré bol zriadený.
3.3 Špecifikácia tovaru, ako aj súvisiace služby, s uvedením zmluvných cien, sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto
zmluvy.
3.4 Kupujúci bude konkrétne množstvá jednotlivých plynov upresňovať počas doby trvania zmluvy na
základe svojich potrieb a požiadaviek prostredníctvom nahlásenia emailom alebo telefonicky.
V konkrétnej požiadavke bude oznámené množstvo a druh plynu/plynov, ktoré žiada dodať, termín dodania
a miesto dodania.
3.5 V Prílohe č. 1 k tejto zmluve sú uvedené predpokladané množstvá tovaru (plynov a súvisiacich služieb)
a nie záväzné množstvá, ktoré musí kupujúci odobrať. Kupujúci je preto oprávnený objednávať a odobrať
tovar podľa svojich potrieb. Kupujúci je oprávnený objednávať tovar podľa svojich potrieb a nie je povinný
dodržať odber tovaru podľa Prílohy č. 1., pretože dohodnuté množstvá tovaru na odber nie sú záväzné; ide o
predpokladané množstvá tovaru. Kupujúci je oprávnený spresniť odoberané množstvo tovaru podľa svojich
potrieb. Kupujúci je oprávnený spresňovať aj špecifikáciu objednávaného tovaru (jednotlivých plynov
a komponentov) vzhľadom na doplnenie o iný vhodný plyn alebo komponent vo väzbe na príslušné
diagnózy, resp. vzhľadom na vývoj v oblasti medicíny počas trvania tejto kúpnej zmluvy.
3.6 Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň vysúťaženú kúpnu cenu za
podmienok uvedených v tejto zmluve.
3.7 Predávajúci sa zaväzuje a zodpovedá zároveň za to, že tovar v čase jeho dodania spĺňa všetky platné
normy a právne predpisy.
3.8 Predávajúci sa zaväzuje, že všetky ním dodané tlakové nádoby (fľaše) počas doby trvania tejto kúpnej
zmluvy, budú označené predávajúcim tak, aby boli rýchlo a jednoducho identifikovateľné.
3.9 Predávajúci sa zaväzuje, že v rámci plnenia svojich záväzkov podľa tejto zmluvy bude dodržiavať
predpisy a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj, že zabezpečí, aby plnením predmetu
zmluvy nedošlo k ohrozeniu zdravia.
3.10 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za kvalitu dodaného tovaru a služieb a za plnenie predmetu
zmluvy.

Článok 4
Kúpna cena a platobné podmienky
4.1 Kúpne ceny za dodaný tovar a ceny za poskytnutie súvisiacich služieb sú stanovené dohodou zmluvných
strán v zmysle výsledkov verejného obstarávania na základe ponuky predávajúceho ako uchádzača, ktorá
bola automatizovaným vyhodnotením v rámci elektronickej aukcie vyhodnotená ako úspešná v podlimitnej
zákazke „Medicinálne a technické plyny“, ktorú realizoval kupujúci ako verejný obstarávateľ.
4.2 Predávajúci sa zaväzuje tovar dodať a poskytnúť súvisiace služby za ceny, ktoré sú uvedené v Prílohe č.
1 k tejto zmluve.
4.3 Ceny sú stanovené podľa jednotlivých položiek tovarov a služieb s rešpektovaním požadovaných
špecifikácií a požiadaviek kupujúceho, ktoré sú výsledkom verejného obstarávania.
4.4 V dohodnutých cenách uvedených v Prílohe č. 1 k tejto zmluve sú zahrnuté všetky náklady na splnenie
záväzkov predávajúceho podľa tejto zmluvy. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu len ceny za
položky tovarov a služieb uvedené v Prílohe č. 1, pričom všetky súvisiace náklady na splnenie záväzkov
predávajúceho podľa tejto zmluvy sú zahrnuté v dohodnutých cenách podľa Prílohy č. 1.
4.5 Kupujúci sa zaväzuje, že kúpnu cenu za dodaný tovar a cenu za dodané služby (nájomné za nájom podľa
článku 6 tejto zmluvy) zaplatí predávajúcemu bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho,
ktorý je uvedený v označení predávajúceho v záhlaví tejto zmluvy, a to na základe vystavených faktúr
predávajúcim a doručených kupujúcemu.
4.6 K úprave cien môže dôjsť v priebehu plnenia predmetu zmluvy iba v súlade s touto zmluvou, zákonom
o verejnom obstarávaní z dôvodu legislatívnych zmien (napr. zmena sadzby DPH.
4.7 Platby cien za dodaný tovar a služby podľa tejto zmluvy sa budú uskutočňovať na základe predávajúcim
vystavených faktúr doručených kupujúcemu.
4.8 Faktúry sú splatné do 60 dní odo dňa ich vystavenia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového
dokladu.
4.9 V prípade, že kupujúci obdržal faktúru, ktorá nezodpovedá požiadavkám daňového dokladu v zmysle
zákona o účtovníctve, je oprávnený ju vrátiť predávajúcemu za účelom jej opravy alebo doplnenia alebo
vystavenia novej faktúry.
Článok 5
Termín a miesto plnenia
5.1 Miesto dodania predmetu zákazky je Fakultná nemocnica Trnava, Andreja Žarnova 11, 917 75
Trnava, na 5 odberných miest.
5.2 Termín dodania ak sa zmluvné strany nedohodnú inak je na medicinálne a technické plynu do 24
hodín, na kvapalný kyslík do 48 hodín od nahlásenia požiadavky.
5.3 Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho prevzatím tovaru.
Článok 6
Nájom
6.1 Oceľové nádoby, odparovacie stanice a prenosné minizásobníky v ktorých sa tovar dodáva (ďalej len
„predmet nájmu“) sú výlučným vlastníctvom predávajúceho, ktorý ich prenajíma kupujúcemu za účelom
dodávania tovaru a jeho spotreby. Kupujúci nie je oprávnený dať predmet nájmu do užívania tretej osobe.
6.2 Za odplatné užívanie predmetu nájmu je kupujúci konečný prijímateľ povinný platiť predávajúcemu
dojednané nájomné podľa cien uvedených v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.

Článok 7
Trvanie zmluvy
7.1 Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú – 36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
7.2 Táto zmluva zaniká:
a) dohodou zmluvných strán k dohodnutému dátumu, najmä, ak sa podstatne zmenia okolnosti,
za ktorých bola táto zmluva uzatvorená a nebolo ich možné objektívne predvídať,
b) písomným odstúpením ktorejkoľvek zmluvnej strany od tejto zmluvy, ak druhá zmluvná strana poruší
túto zmluvu podstatným spôsobom.
c) uplynutím dojednanej doby trvania tejto zmluvy.
Článok 8
Zodpovednosť za vady a náhrada škody
8.1 Predávajúci sa zaväzuje, že dodaný tovar bude predpísanej kvality vzhľadom na skutočnosť, že ide
o tovar, ktorý sa používa na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a to aj pri urgentnej medicíne v ohrození
života pacienta.
8.2 Kupujúci vykoná pri prevzatí tovaru od predávajúceho prehliadku tovaru za účelom zistenia zjavných
vád. V prípade, že kupujúci zistí vadu, je povinný ju bezodkladne oznámiť predávajúcemu.
8.3 Kupujúci je povinný uplatniť si u predávajúceho právo zo skrytých vád tovaru bez zbytočného odkladu
po tom, ako ich zistil.
8.4 V prípade straty zapožičanej oceľovej/tlakovej nádoby predávajúceho, ktorú užíva kupujúci, je kupujúci
povinný zaplatiť za stratenú nádobu sumu vo výške 385,00€ bez DPH.
Článok 9
Sankcie
9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru alebo poskytnutím
súvisiacich služieb podľa tejto zmluvy je predávajúci povinný zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 0,01 % z kúpnej ceny tovaru/služieb, s dodaním ktorého sa predávajúci omeškal, a to za každý deň
omeškania.
9.12 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny za dodaný
tovar/služby podľa tejto zmluvy je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu 0,01 % úrok z omeškania z
dlžnej sumy.
Článok 10
Záverečné ustanovenia
10.1 Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba písomne formou písomných dodatkov podpísaných
oboma zmluvnými stranami v súlade s platnými právnymi predpismi.
10.2 Vo veciach touto zmluvou neupravených sa táto zmluva spravuje Obchodným zákonníkom.
10.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží dva (2) rovnopisy a
predávajúci dva (2) rovnopisy.
10.4 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ ÚV SR (§ 47a Občianskeho zákona).
10.5 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju
podpísali.
10.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1.
10.7 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, výzvy a písomnosti, ktoré má podľa tejto zmluvy
doručiť jedna zmluvná strana druhej, budú doručované poštou doporučene na adresu uvedenú v záhlaví tejto
zmluvy, resp. na poslednú písomne oznámenú adresu, alebo osobným doručením, alebo mailom, faxom

alebo iným obdobným spôsobom. V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana doporučenú zásielku alebo
osobne doručovanú zásielku odmietne prevziať alebo doporučenú zásielku doručovanú poštou pošta vráti
odosielateľovi ako nevyžiadanú v úložnej lehote, alebo s oznámením adresát neznámy, považuje sa zásielka
za doručenú na 7 deň od jej odoslania.
V Bratislave dňa

V Trnave, dňa

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

..........................................
Ing. Michael Holy, Ing. Michal Paľa
Konateľ,
konateľ

.........................................
Ing. Martin Neštický, MBA
riaditeľ FN Trnava

Príloha č. l ku KZ
Por
číslo

Názov plynu

Objem
Predpokladaná Jenotková
fľaše /
spotreba za 36 cena za ks
merná
mesiacov
(liter/fľaša)
jednotka *
v € bez
DPH na 2
des.miesta

Jednotková
cena za ks
(liter-fľašu)
vr. DPH
zaokr.na 2
des.miesta

Cena spolu
bez DPH
(predpokl.
množstvo x
cena za ks)

1.
Kyslík medicinálny kvapalný

liter

287 058

0,33

0,40

94 729,14

2,2m3

417

8,76

10,51

3 652,92

3

2,2m3

45

8,76

10,51

394,20

3

6,43m3

354

13,00

15,60

4 602,00

0,43m3

321

6,00

7,20

1 926,00

0,43m3

1 269

6,50

7,80

8 248,50

128,40m3

3

318,76

382,51

956,28

6,43m3

9

10,36

12,43

93,24

Acetylén technický C2H2 6 kg

6 kg

9

40,50

48,60

364,50

Oxid uhličitý potravinársky 20kg

20 kg

18

15,70

18,84

282,60

Oxid uhličitý medicinálny 5kg

5 kg

66

15,00

18,00

990,00

Oxi uhličitý medicinálny 37,5kg

37,5 kg

30

41,08

49,30

1 232,40

Oxid dusný

7,5 kg

51

53,77

64,52

2 742,27

Propán bután 10kg

10 kg

9

13,94

16,73

125,46

Propan 11 kg
Poplatok za dovoz fľiaš

11 kg

27

13,94

16,73

376,38

16.

ks

2 592

1,50

1,80

3 888,00

17.

Poplatok za dovoz kvapalného kyslíka
ks

45

54,76

65,71

2 464,20

18.

Poplatok za dovoz prenosného minizásobníka
ks

150

19,80

23,76

2 970,00

19.

Poplatok za dovoz zväzku
ks

3

18,00

21,60

54,00

Nájomné za odpar. stanicu 10 000litr

ks

36

363,47

436,16

13 084,92

Nájomné za odpar. stanicu 5 000litr

ks

36

317,00

380,40

11 412,00

Nájomné za zväzok

ks

1 095

1,99

2,39

2 179,05

Nájomné za fľaše 0,30m3, 0,43 a 0,43IV **

ks

81 030

0,11

0,13

8 913,30

Nájomné za fľaše ostatné aj 2,2IV ***

ks

150 015

0,17

0,20

25 502,55

Nájomné za prenosný minizásobník 1000
****
litr

ks

2 190

6,90

8,28

15 111,00
206 294,91

2.
Kyslík medicinálny 200 bar 2,2m
3.

3

Kyslík medicinálny 200 bar 2,2m IV
4.
Kyslík medicinálny 150bar 6,43m
5.
Kyslík medicinálny 200bar 0,43m

3

6.
Kyslík medicinálny 200bar 0,43m3 s IV
7.
Kyslík medicinálny zväzok 128,40m3
8.
Kyslík technicky 150bar 6,43m

3

9.
10.
11.
12.
13.
7,5kg

14.
15.

20.
21.
22.
23.
24.
25.

Cena celkom v € bez DPH

V Bratislave dňa
Za predávajúceho:

V Trnave, dňa
Za kupujúceho:

..........................................
Ing. Michael Holy, Ing. Michal Paľa
Konateľ,
konateľ

.........................................
Ing. Martin Neštický, MBA
riaditeľ FN Trnava

