
Kúpna zmluva č. Z202111059_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
Sídlo: T. Vansovej 32, 97101 Prievidza, Slovenská republika
IČO: 42026407
DIČ: 2022666173
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK0881800000007000505457
Telefón: +421465422968

1.2 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 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nájom fliaš, plyn na zváranie / zmluva 4 roky /
Kľúčové slová: Technické plyny
CPV: 24110000-8 - Technické plyny; 63121110-7 - Skladovanie plynu; 60000000-8 - Dopravné 

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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Technické plyny

Funkcia

Technické plyny

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Acetylén technický (na zváranie), ( 20/4 kg ) ks 30

Kyslík technický 2,5 ( na zváranie ), (50/200 ) ks 45

CO2 technický 2,5 ( na zváranie ) (27/20 kg ) ks 264

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

prenájom fliaš, ADR poplatok, Mýtny poplatok, EKO 
poplatok, recyklačný poplatok, doprava

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.
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Cena za predmet zákazky musí zahŕňať náklady spojené s prepravou na miesto plnenia t.j. naložením a vyložením tlakových 
oceľových fliaš s náplňou (ďalej fliaš s náplňou), odvozom prázdnych fliaš po úplnom spotrebovaní ich náplne ako aj fliaš s 
nevyčerpaným obsahom náplne a všetky ďalšie možné náklady spojené s dodávkou fliaš s/bez náplne na miesto plnenia - 
ADR poplatok, cestný poplatok, diaľničný poplatok a palivový poplatok, TRF poplatok a recyklačný poplatok. Okrem 
uvedených poplatkov si uchádzač nesmie účtovať žiadne ďalšie poplatky.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 2 dní od uzavretia zmluvy s DPH/ bez DPH.

Výsledkom kontraktačného postupu Trhoviska je Zmluva, ktorá má povahu Rámcovej dohody v trvaní  od: dátumu uzavretia 
zmluvy max. však do 31.12.2024

Pri Rámcovej dohode – plnenie na základe Čiastkových výziev na plnenie (Objednávky)

Pri Rámcovej dohode – lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Objednávky na plnenie od Objednávateľa – do 2 
pracovných dní. Dodanie v pracovných dňoch v čase od 8,00 do 13,30 hod.

Objednávateľ nie je povinný zakúpiť predpokladané množstvo tovarov tvoriacich predmet zmluvy, ani vyčerpať jeho 
predpokladaný finančný objem. Celkové zakúpené množstvo predmetu zmluvy bude závisieť od finančných možností a 
konečných potrieb objednávateľa.

Objednávateľ požaduje fľaše s náplňou zložiť na mieste plnenia podľa pokynov kontaktnej osoby určenej Objednávateľom.

Dodávateľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že fľaše s náplňou v čase dodania spĺňajú všetky platné normy a ustanovenia 
vyplývajúce zo súvisiacich noriem a osobitných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov platných pre predmet 
zákazky a danú oblasť.

Porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností dodávateľa sa považuje za porušenie zmluvy podstatným spôsobom a 
kupujúci je oprávnený postupovať v zmysle všeobecných zmluvných podmienok EKS

V prípade ( napr. letné prázdniny ) po nahlásení dodávateľovi zo strany objednávateľa si dodávateľ prázdne tlakové fľaše 
odvezie na vlastné náklady. Objednávateľ nebude zbytočne platiť nájom za prázdne fľaše počas letných prázdnin.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Prievidza
Ulica: T. Vansovej 32

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.06.2021 10:26:00 - 31.12.2024 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 339,0000

3.4 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: 5 916,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 100,00 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 03.06.2021 12:32:01

Objednávateľ:
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza
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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