
medzi

SídIo:
tČ optt:
|č0:
Zápis v registri:
Bank. spojenie:
V zastúpení:
0právnený jednať:

a

SídIo:
tČ optt:
lč0:
Zápis v registri:
Bank. spojenie:
v zastÚpení:

0ba|ové konto:

Zmluva na dodávky plynov vo fl,ašiach, zvázkoch f|iaš, kvapalných plynov a
sIuŽieb

Číslo: CH-1 1/08/01- ZP-1-C

Linde Gas k.s.

Odborárska 23,831 02 Bratis|ava
sK2020337044
31 373861
0bchodný register 0S Bratis|ava |, odd.: Sr, V|oŽka Čís|o: 2.| 7/B
Tatra banka a.s., Bratis|ava, Č. ÚČtu: 2670000340/1100
Ing. Peter Purdeš, riadite|'spoIoČnosti
Jozef ŠuIavík, vedÚci predajnej kance|árie
Ing.MiIoš Chromek, obchodný zástupca pÍe Špeciá|ne pIyny

(dblej len Linde)

Regioná|ny Úrad verejného zdtavotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Cesta k nemocnici 1,975 56 Banská BystÍica
202 10 85759
00 60ó 979
Zriadený zákonom NR SR Č. 355/12007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
Č.ÚčtU: 7000. l38183/8180, Štátna pok|adnica
MUDr.E|eonóra Fabiánová, PhD, regioná|na hygieniČka

6631 02020

(dblej len Zókozník)

l. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmIuvy je predaj a kÚpa niŽšie uvedených technických a zv|áštnych plynov, acety|énu, ADR
pop|atkov, s|uŽieb a urČenie výŠky denného nájomného za f|,aŠe, zvázky f|iaŠ na technické p|yny, zvláštne p|yny,
acety|én (d,a|ej aj ako ,,predmet zmIuvy,, aIebo ,,produkt.,) pre potreby Zákazníka. Jednot|ivé dodávky predmetu
zmluvy bude Linde uskutoČňovať pod|,a potrieb Zákazníka na zák|ade jeho objednávky (mÓŽe byt v písomnej,
faxovej, te|efónnej, e.mai|ovej forme doruČenia na výdajné miesto Linde). Technické plyny mÓŽu byť v kvapaInej
aIebo p|ynnej forme' KvapaIné technické p|yny sÚ dodávané v dodávke cisternou.
Linde sa zavázuje pokryť ce|kovÚ spotrebu predmetu zm|uvy Zákazníka. Zákazník sa zavázuje odoberať predmet
zmIuvy v dojednaných minimá|nych mnoŽstvách od Linde.
TÚto zmIuvu je moŽné pÍi potÍebe Zákazníka a po prejednaní rozšíriť aj na dodávku d,a|Ších technických p|ynov,
produktov a sIuŽieb v zmIuve neuvedených.
V čase Uzavretia tejto zmIuvy p|atia nas|edujÚce podmienky pre dodávku predmetu zmIuvy z predajného miesta
Linde (sklady na územíSIovenska).
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Táto zm|uva nadobÚda p|atnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. Zm|uva nadobÚda ÚČinnosť od
01.08.2011 a  p|a tí  do 3 . | .01 .2012.

|||. cena, minimá|ne spotÍeby a dodacie podmienky predmetu zmIuvy

Pod pojmom ,,cenníková cena,, sa rozumie štandartná cena predmetu zm|uvy Linde uvedená V ŠtandaÍtnom
cenníku Linde p|atného vČase trvania platnostizmIuvy. Cenníková cena uvedená vtejto zmIuve je p|atná v deň
uzotvorenio znluvy a nie je garantovaná poČas trvania platnosti tejto zmIuvy.
Cena predmetu zmIuvy a minimá|ne odberné mnoŽstvá predmetu zm|uvy sÚ stanovené dohodou zmIuvných
strán nasIedovne:

Názov Zmluvná cena
zákaznika/Ks
vo f|,aŠiach (€)

ČísIo
produktu

Druh
obalu

Typ
obalu

Minimá|na
roČná spotreba

Ar00n 4.ó 85.50 26001s2 10.7 m3 s0l Pod[a potrebv
AÍoon 4.8 150.56 2610152 10.7  m3 s0l Podl'a potrebv
Argon 5.0 233,88 2620152

c226201s2
10,7 m3 501 Podl'a potreby

Acetv|én ČistÝ 53.90 302048 7 k o 401 Podl'a potreby
Acetv|én Dre AAs 121.55 306048 7ko 401 Podl'a ootrebv
Acetvlén Dre AAs 138 .91 306042 8 k o 401 Podl'a ootrebv
Dusík 4.0 20.55 224040 6m3 401 Podl'a ootrebv
Dusík 4.0 32.89 224052 9.6 m3 s0l Podl'a potreby
Dusík 4.ó 61.40 2220 ) t 9.6 m3 s0l Podl'a ootrebv
Dusík 5.0 92,11 2210152

c22210152
9,6 m3 501 Podl'a potreby

Dusík 5.0 56,50 2210112
c22210112

1,9m3 r0 l Podl'a potreby

Dusík ECD 222.70 DEr 0 I 00206 10.0  m3 501 Podl'a potrebv
Kvs|ík 2.5 12.65 20 t0140 6.5 m3 401 Podl'a potreby
Kvs|Ík 2.5 21.18 2010152 10.8  m3 501 Podl'a potreby
Vzduch ' 1 1 . 1 5 2300 1 40 6m3 401 Podl'a potreby
Vzduch 13.94 2300 r 50 7.5 m3 401 Podl'a potreby
Vzduch 18.59 2300 1 52 10.0  m3 501 Podl'a potrebv
SvntetickÝ vzduch 165.34 2310152 10.0  m3 501 Podl'a potrebv
Syntetický vzduch bez
anHm

195,41 DEl 020795 1 10,0  m3 501 Podl'a potreby

Metán 2.5 195,91 c23140152
DE3 r 401 52

12,6 m3 s0l Podl'a potreby

0xid dusný mediciná|nv 42.75 36801 ',l 0 7.5 k0 ' l0L Podl'a potrebv
0xid dusný medicinálnv 170.28 3ó801 40 30 ko 401 Podl'a ootrebv
Oxid dusný technický 15,99 3700 t15 15 kg 201 Podl'a potreby

Oxid dusnÝ technickÝ 19,26 37001 20 20 ko 261 Podla potreby
0xid dusný technický 28.41 37001 30 30 ko 401 Podl'a potreby
Vodík 4.0 42.75 3190152 9m3 s0l Podl'a potrebv
VodÍk 5.0 I 65,90 c23200152

DE3200 r 52
9m3 501 Podl'a potreby



Hé|ium 5.0 251.31 c23360152 9 m3 s0l Podl'a potrebv
Hé|ium 5.3 331.37 DE 0 l 00512 9 m3 s0l Podl'a potreby
Hé|ium 5.6 428.10 DE 01 00522 9 m3 s0l Podl'a potreby
Hé|ium 6.0 708,62 DE0100531 9 m3 501 Podl'a potreby
Hélium 7'0 655,91 DE 0 1 00537 1 . 4  m 3 101 Podl'a potreby
ArgÓn-metánová zmes-Pl 0 269,53 2690152

cz1 02501 30
10,5 m3 s0l Podl'a potreby

DoDrava 6,64 7700080 Podl'a potrebv
ADR DoDIatoK 0.83 7400081

3.

4.

0znaČenie produktu, druh prenájmu ZmIuvná cena
Zákazníka za m.j.

Droduktu v €

ČísIo produktu,
prenájmu

Merná
jednotka

Denný prenáiom technických í|iaš 0 .1  9 6900000 Ksldeň
Denný prenájom acety|én 0.19 ó91 0000 Ks/deň
Denný prenáiom šoeciá|nvch Í]iaš 0 .1  9 6920000 Ksldeň
Denný prenáiom medicinálnvch f|iaš 0 ,19 69700 t 0 Ksldeň

Ceny sÚ uvedené bez DPH.
Cenníkje dostupný k nahIiadnutiu na kaŽdom predajnom mieste spoIoČnosti Linde.
MoŽnosťdojednania dlhodobého nájmu na 1,2,a|ebo 3 roky (na zák|ade samostatnej zm|uvy).
Zm|uvné, produktové ceny Zákazníka za predmet zm|uvy sÚ garantované od 01.08.201 1 na do 31.o1.2012(d,a|ej
len ,,doba platnosti garancie ceny").
V prípade, Že zrea|izované odbery Zákazníka počas doby p|atnosti garancie ceny ujednot|ivých produktov
neprekročia hranicu 90 ah z minimá|nych mnoŽstiev uvedených vč|ánku |||., bod 2., písmena a., b., c. tejto
zm|uvy, vyhradzuje si Linde právo doÚČtovať u zrea|izovaných odberov produktov finančný rozdie| medzi
cenníkovou cenou Íesp. produktovou cenou produktov Linde a zmluvnou cenou Zákazníka. Zákazník sa zavázuje
tento f inančný rozdiel zapIatiť.
K v tejto zm|uve dohodnutým cenám bude prirátaná prís|ušná daň z pridanej hodnoty v zmys|e zákona Č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Linde si vyhradzuje právo zvýŠiť ceny po uplynutí doby p|atnosti garancie ceny. Úprava cien bude zoh|,adňovať
najmá zmeny miezd, cien energií, dopravných nák|adov, nákupných cien surovín a iných nák|adov.

lV. Platobné podmienky

Cenu za dodanie predmetu zm|uvy uhradí Zákazník na základe faktÚry, ktorÚ Linde vystaví v zmysIe dodacieho
Iistu a odoš|e Zákazníkovi' Dodací |istje zároveň daňovým dok|adom (faktÚrou).
Lehota sp|atnosti faktÚryje 30 dní odo dňa vystavenia.
V prípade nedodrŽania 30 dňovej sp|atnosti faktÚrje Linde oprávnený Zákazníkovi Účtovať Úrok z omeŠkania vo
výške 0,03 9ó z d|Žnej sUmy za kaŽdý deň omeŠkania.
Pri opakovanom nedodrŽaní termínu sp|atnosti ÍaktÚr (poruŠenie zmIuvných povinností) sa Zákazník zavázuje
odoberaťpredmet zmIuvy v cenníkových, resp. produktových cenách a výhradne V hotoVosti.

V. Ostatné ustanovenia

Linde bude pri p|není predmetu tejto zm|uvy postupovať s odbornou starost|ivosťou, Zavázuje sa dodrŽiavať
všeobecne závázné predpisy, technické noÍmy a podmienky tejto zmIuvy.
Linde vyh|asuje; Že má oprávnenie vykonávať Činnosti v rozsahu tejto zmIuvy.
Všetky produkty dodávané Linde spínajÚ poŽiadavky p|atných právnych predpisov a Iegis|atívne poŽiadavky
týkajÚce sa produktu
Linde a Zákazník sa dohod|i, Že dohodnuté podmienky a ceny V tejto zm|uve povaŽujÚ za dÓverné a nebudÚ o
nich informovať tretiu stranu.
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V|. Ukončenie zmluvy

Vypovedať tÚto zmIuvu je moŽné |en písomnou Íormou aj bez uvedenia dÓvodu.
Výpovedná |ehota je ó mesiacov. Výpovedná |ehota začína plynÚť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasIedujÚceho po doruČení výpovede druhej zmIuvnej strane.
Linde je oprávnená odstÚpiť od tejto zmIuvy s okamŽitou ÚČinnosťou v prípade, Že:
na majetok Zákazníka bude vyh|ásený konkurz aIebo bude zaČaté ÍeštrukturaIizačné konanie, exekučné konanie
aIebo Iikvidácia,
Zákazníkporuší svoje zmIuvné povinnosti podstatným spÓsobom, najmá však, ak nezapIatiI sp|atné faktÚry za 3
mestace.
Zákazník je oprávnený odstÚpiť od tejto zmIuvy v prípade Že:
Linde poruŠí svoje zm|uvné povinnosti podstatným spÓsobom, najmá ak nedodá poŽadovaný tovar v
dohodnutom mnoŽstve, kvaIite a termíne, a nevykoná nápravu ani v dodátotne poskytnutej primeranej |ehote.

V||. Záverečné ustanovenia

Všetky zmeny a dodatky ktejto zm|uve mÓŽu byt vykonané |en so sÚh|asom oboch zm|uvných stÍán a to |enpÍsomnou formou.
Ak sa niektoré ustanovenie tejto zmIuvy stane nep|atným a|ebo právne neÚčinným, zostávajÚ ostatné
ustanovenia zm|uvy v p|atnosti. Namiesto neplatného a|ebo právne neÚČinného ustanovenia nastÚpi taká
Úprava, na ktorej zák|ade budÚ zachované porovnatelhé podmienky ako pri pÓVodnom ustanovení.
Neodde|ite|hou sÚčasťou tejto zm|uvy je príloha ,,VŠeobecné obchodné podmienky pre dodávky technických,
mediciná|nych a Špeciá|nych plynov v t|akových nádobách a cisternách,,, kiorá upravuje vzťahy me.dzi zmIuvnými
stranami, pokia|,nie sÚ v tejto zmIuve dohodnuté inar.
Písomnosť zas|aná na adresu uvedenú vzáhlavítejto zm|uvy alebo známu zaktuá|neho výpisu zobchodného
a|ebo Živnostenského registra sa povaŽUje za doruČenÚ aj v prípade jej u|oŽenia na poŠte, pri odmietnutÍ jej
pÍevzatia a|ebo vrátením zásie|ky ako nedoručite|hej' Za deň doruČenia sa povaŽUje tÍetí deň od odos|ania
písomnosti.
Zmluvné vzťahy bIiŽšie neupravené touto zmIuvou sa riadia prísIuŠnými Ustanoveniami Obchodného
zákonníka.
Táto zmIuva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z toho pre kaŽdÚ zmluvnÚ stranu jeden exemp|ár.
Táto zm|uva je výrazom s|obodnej vÓ|e zm|uvných strán a Žiadna z nich ju neuzatvára v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok. Na dÓkaz uvedeného pripájajÚ zástupcovia oboch zmIuvných strán svoje v|astnoruČné
podpisy.

V ŽiI ine, dňa 01.08.2o1 .|
V Banskej Bystr ic i ,  dňa 01.08.2011
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VedÚci predajnej kance|árie
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