
Kúpna zmluva č. Z201768133_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Sídlo: Ipeľská 1, 04011 Košice, Slovenská republika
IČO: 00606723
DIČ: 2020928052
IČ DPH: sk2020928052
Číslo účtu: sk6481800000007000134588
Telefón: 0557860101

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: CRYOSOFT spol. s r.o.
Sídlo: Boženy Němcovej 14, 040 01 Košice, Slovenská republika
IČO: 36578797
DIČ: 2021818854
IČ DPH: SK2021818854
Číslo účtu:
Telefón: 00421903629201

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kvapalný dusík 2018
Kľúčové slová: Kvapalný dusík
CPV: 24111800-3 - Kvapalný dusík; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kvapalný dusík

Funkcia

Kvapalný dusík na ochladzovanie detektora.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kvapalný dusík L 100 2200

Obsah dusíka objem% 99,9

Obsah kyslíka objem% 0,1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

V prípade ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže,že na relevantnom trhu existuje 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 a poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
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Cena za predmet zákazky musí zahŕňať náklady spojené s dopravou,naložením a vyložením ,odvozom prázdnych fliaš a 
všetky ďalšie možné náklady spojené s dodávkou predmetu zákazky na miesto určenia

Objednávateľ požaduje nacenenie predmetu zákazky na maximálne množstvo.

Objednávateľ požaduje plnenie (prečerpanie) kvapalného dusíka do dewarovej nádoby,ktorú vlastní objednávateľ, podľa 
pokynov pracovníka povereného objednávateľom na prebratie predmetu zákazky.

Obstarávateľ požaduje od dodávateľa akceptovať podmienky priebežného dodávania tovaru, počas obdobia plnenia zmluvy, 
podľa potrieb objednávateľa, na základe čiastkových objednávok,(podľa presného harmonogramu) zadaných telefonicky, 
e-mailom alebo osobne obchodnému zástupcovi dodávateľa.

Objednávateľ požaduje dodávku predmetu zákazky 1x týždenne v mesiaci po 40 L, závoz do laboratória, č.213 na prízemí 
miesta dodania.

Vrátane manipulačného poplatku.

Splatnosť faktúry 14 dní.

Objednávateľ žiada dodávku realizovať stále v utorok v čase od 9,30-11 ,30hod

Objednávateľ požaduje dodanie tovaru podľa presného harmonogramu, zaslaného objednávateľom.

Objednávateľ požaduje faktúru zaslať osobitne na adresu objednávateľa, kde sa požaduje predložiť rozpis sadzby DPH a ceny
s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH

Objednávateľ požaduje, predmet zákazky zložiť, uložiť podľa pokynov pracovníka povereného objednávateľom na prebratie 
predmetu zákazky.

Každá dodávka bude fakturovaná samostatne na základe odberateľom podpísaného dodacieho listu.

Objednávateľ požaduje aby dodávateľ kontaktoval objednávateľa do 5 dní od uzavretia zmluvy za účelom dohodnutia termínov
a rozpisov pred prvou dodávkou.

Objednávateľ požaduje v rámci plnenia predmetu zmluvy, aby dodávateľ dodržiaval všetky 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.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nepostúpi pohľadávku z toho zmluvného vzťahu inému subjektu bez 
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Písomná zmluva o postúpení pohľadávky dodávateľa inému subjektu bez 
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatná.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice II
Obec: Košice - mestská časť Západ
Ulica: Ipeľská 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.01.2018 00:00:00 - 31.12.2018 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: cena celkom
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
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4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 099,00 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 15.12.2017 12:40:01

Objednávateľ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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