Ministerstvo obrany SR
Agentúra správy majetku
Č. ASM-258-30/2018
VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
(zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
ďalej len „zákon“)
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava –
zastúpené: Agentúra správy majetku
Sídlo: Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava
IČO: 308 455 72
IČ DPH: SK2020947698
Kontaktná osoba pre veci organizačné: Ing. Alena ŠIMKOVÁ
Telefón: 0960/327 517, e-mail: alena.simkova@mod.gov.sk
Kontaktná osoba pre veci technické: Jozef POKORNÝ
Telefón: 0960/327 529, e-mail: jozef.pokorny@mod.gov.sk.
2. Predmet zákazky
2.1 Názov predmetu zákazky:
Dodávka tlakových nádob a propán-butánového plynu.
2.2 Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom zákazky je dodávka:
*propán – butánového plynu vo flašiach – tlakových nádobách
*kúpa Propán – butánovej náplne - 10 kg, vrátane prenájmu tlakovej nádoby
2.3 Druh zákazky a predpokladané množstvo:

P. č.
1.
2.
3.

Názov položky
Propán – butánový plyn v 10 kg PB flašiach – tlakových
nádobách
Propán – butánový plyn – 10 kg náplň
Prenájom 80 ks PB fľiaš / 1 mesiac

Požadované
predpokladané
množstvo
45 ks
cca 1 400 ks
12 mes.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo pri nákupe upraviť predpokladané množstvá
tovarov v závislosti od cien ponúknutých úspešným uchádzačom v zadávaní tejto
zákazky maximálne do výšky predpokladanej hodnoty zákazky.
2.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
44612100-4 – tlakové fľaše; 09122000-0 propán a bután.
2.5 Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky, predmet zákazky nie je
rozdelený na časti.
2.6 Miesto dodania tovaru:
VÚ 1043 Nemecká, Nemecká 1023, 976 97 Nemecká.
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2.7 Termín dodania tovaru:
Výsledkom zadávania zákazky bude rámcová dohoda uzavretá na dobu do 31.12.2019.
Dohoda skončí uplynutím doby platnosti alebo vyčerpaním finančného limitu podľa
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.
Predpoklad priebežného plnenia je vo vykurovacom období : september 2018 – apríl
2019 a september 2019 – do 31.12.2019 (spolu 12 mesiacov).
2.8 Typ zmluvného vzťahu:
Rámcová dohoda v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Na základe uzatvorenej rámcovej dohody budú priebežne vystavované postupné
objednávky.
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 22 708,- € bez DPH.
4. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 09. júla 2018 o 10,00 hod. Záujemca zašle
ponuku v zmysle tejto výzvy elektronicky na e-mailovú adresu: jozef.pokorny@mod.gov.sk,
pričom do predmetu uvedie: „Dodávka tlakových nádob a propán-butánového plynu“.
5. Vyhodnotenie ponúk:
Predpokladaný termín vyhodnotenia ponúk bude do 5 dní odo dňa uplynutia lehoty na
predkladanie ponúk.
Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa uskutoční po vyhodnotení ponúk a to len
u uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
V prípade, že cenové ponuky presiahnu predpokladanú hodnotu zákazky, verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné a ak ani jedna ponuka
nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.
6. Podmienky účasti:
Uchádzači predložia nasledovný doklad:
6.1 Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar, v ktorom musí byť zapísaný predmet
podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky, ktorým môže byť:
6.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra
(predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ),
6.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ,
fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
6.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.
Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu.
7. Obsah ponuky:
Uchádzači predložia nasledovné doklady:
7.1 Kópiu dokladu o oprávnení dodávať tovar podľa bodu 6.1. tejto výzvy.
7.2 Cenovú ponuku vyhotovenú podľa nižšie uvedeného vzoru za predpokladané
množstvo jednotlivých položiek predmetu zákazky, pričom cena jednotlivých položiek
musí byť uvedená v menovej jednotke EURO. Ponuku je potrebné predložiť na všetky
požadované jednotlivé druhy položiek. Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná
vrátane všetkých nákladov spojených s dodaním tovaru do miesta dodania vrátane
dopravy.
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na
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skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. Ak sa uchádzač v priebehu
plnenia zmluvy stane platcom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť
prihliadať. Cenová ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo
osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť
doložené originálom, resp. úradne overenou kópiou plnomocenstva). Uchádzač
predloží iba jednu cenovú ponuku.
VZOR Cenovej ponuky
Cenová ponuka na predmet zákazky:
P.č.

A
1.
2.
3.

Názov / obchodné označenie tovaru

Dodávka tlakových nádob a propán-butánového plynu

Výška DPH
Jednotková
Jednotková
PredpoklaCena celkom
v EUR pri
cena bez DPH
cena v EUR s dané množstvo s DPH za príslušné
sadzbe DPH 20
v EUR
DPH
množstvo
%

B
Propán – butánový plyn v 10 kg PB
flašiach – tlakových nádobách
Propán – butánový plyn – 10 kg
náplň
Prenájom 80 ks PB fľiaš / 1 mesiac

C

D

E

F

G (ExF)

45 ks
1 400 ks
12 mes.

Cena celkom v EUR s DPH

∑

Poznámka:

Uchádzač pod cenovú ponuku samostatne uvedie prenájom 1 ks PB fľaše/1 deň ....... € bez DPH
...............................................................
podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
alebo osoby v zmysle bodu 7. tejto výzvy

8. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena.
Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny celkom v eur s DPH.
9. Obchodné podmienky dodania tovaru:
Výsledkom verejného obstarávania bude rámcová dohoda na dodanie požadovaného
predmetu zákazky. Úhrada za predmet zákazky bude realizovaná formou bezhotovostného
platobného styku prostredníctvom finančného úradu verejného obstarávateľa po dodaní
predmetu zákazky. Preddavok sa neposkytuje. Obchodné podmienky (rámcová dohoda)
tvoria neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tejto výzve.
Prílohy :
č.1 – obchodné podmienky (rámcová dohoda) – 6 listov
V Bratislave, dňa 13. júna 2018
Spracovateľ:

Schválil:

................................................................
Ing. Alena ŠIMKOVÁ

........................................................................
Ing. Ivan IŠTVÁNFFY EUR ING
riaditeľ ASM
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Príloha č. 1 k výzve č. ASM-258-30/2018
Rámcová dohoda č. ASM-258/2018
uzatvorená podľa § 2 ods.4 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o verejnom obstarávaní“) a v zmysle ustanovenia § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
Článok I. Zmluvné strany
1.1

Kupujúci
Sídlo
V zastúpení
IČO
IČ DPH
Bankové spojenie
IBAN
Oprávnený konať vo veciach
- zmluvných
- technických

: Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
: Ing. Juraj PASEKA – riaditeľ odboru správy majetku
štátu Úradu centrálnej logistiky a správy majetku štátu
: 30845572
: SK2020947698
: Štátna pokladnica
: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
: Ing. Juraj PASEKA, tel. 0960/322 836
: Ing. Ivan IŠTVÁNFFY, EUR ING – riaditeľ Agentúry
správy majetku, tel. 0960/327 510
(ďalej len „kupujúci“)

1.2

Predávajúci
Sídlo
V zastúpení
Osoba oprávnená na konanie
vo veciach zmluvných
a technických
IČO
IČ DPH
Bankové spojenie
IBAN
Číslo telefónu
Register

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
(ďalej len „predávajúci“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet dohody
2.1

Predmetom tejto rámcovej dohody (ďalej len „dohoda“) je určenie podmienok zadávania
zákaziek počas platnosti a účinnosti tejto dohody na kúpu a dodanie propán-butánového
plynu vo fľašiach - tlakových nádobách (kúpa a prenájom), (ďalej len „tovar“) podľa
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2.2

2.3

2.4

špecifikácie uvedenej v Prílohe č.1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.
Zákazkou na účely tejto dohody sa rozumie písomne akceptovaná objednávka na dodanie
tovaru v súlade s podmienkami tejto dohody.
Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu na základe akceptovanej objednávky tovar,
v dohodnutom množstve a kupujúci sa zaväzuje dodaný tovar prevziať a zaplatiť zaň cenu v
súlade s čl. III. a IV. tejto dohody.
Predpokladané množstvo tovaru je:
- Propán – butánový plyn v 10 kg PB fľašiach – tlakových nádobách – 45 ks
- Propán – butánový plyn – 10 kg náplň – cca 1 400 ks
- Prenájom 80 ks PB fľiaš / 1 mesiac – 12 mesiacov
Zadávanie zákaziek (objednávanie tovaru) počas platnosti a účinnosti tejto dohody bude
závisieť výlučne od aktuálnych potrieb kupujúceho a disponibilných finančných prostriedkov
kupujúceho v rámci maximálneho finančného limitu uvedeného v čl. III. bod 3.1. tejto
rámcovej dohody. Predávajúci si je vedomý, že mu nevzniká žiadny právny nárok na
finančné odškodnenie, ak objednávateľ zadá zákazky predávajúcemu v akomkoľvek vecnom
a finančnom rozsahu pri dodržaní maximálneho finančného limitu.
Článok III. Cena

3.1

3.2

3.3
3.4

Jednotková cena za tovar vyplýva z cenovej ponuky predávajúceho, je vyjadrená v mene
EUR a je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a je uvedená v Prílohe č.1 tejto zmluvy. Maximálny finančný limit pre zadávanie
zákaziek (objednávanie tovaru) počas celej platnosti a účinnosti dohody je :
22 708,- € bez DPH (slovom: dvadsaťdvatisícsedemstoosem EUR bez DPH).
Celkový finančný objem všetkých objednávok zadaných podľa tejto dohody – počas jej
platnosti nesmie prekročiť uvedený finančný limit.. Kupujúci nie je povinný vyčerpať
maximálny finančný limit počas celej platnosti a účinnosti dohody.
V dohodnutej jednotkovej cene sú započítané všetky oprávnené náklady predávajúceho
vrátane ceny dopravy, ktoré sú spojené s dodaním tovaru do miesta dodania a primeraný
zisk.
Predávajúci bude účtovať DPH v aktuálnej sadzbe podľa príslušného právneho predpisu
platnom v čase dodania tovaru..
Právo na zaplatenie ceny/časti ceny vzniká predávajúcemu riadnym úplným/čiastkovým
splnením jeho záväzku v súlade s podmienkami tejto dohody a akceptovanej objednávky.
Článok IV. Spôsob plnenia

4.1
4.1.1
4.1.2

Spôsob zadávania objednávok, miesto a čas plnenia:
Kupujúci na základe tejto dohody zadá objednávku za podmienok dohodnutých v tejto
dohode.
Písomná objednávka musí obsahovať najmä:
a) identifikačné údaje predávajúceho a kupujúceho,
b) zoznam objednávaného tovaru s uvedením počtu kusov tovaru,
c) miesta dodania,
d) identifikačné údaje osoby zodpovednej za preberanie tovaru,
e) identifikačné údaje osoby zodpovednej za fakturáciu dodávky tovaru,
f) termín dodania tovaru,
g) meno, priezvisko a podpis osoby, ktorá objednávku vyhotovila a dátum jej
vyhotovenia (deň, mesiac, rok).
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4.1.3

4.1.4

4.2
4.2.1
4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.2.5
4.3
4.3.1

4.3.2
4.3.3

Oprávnená osoba kupujúceho vyhotoví písomnú objednávku a odošle ju v skenovanej
podobe vo formáte Pdf. na určenú emailovú adresu predávajúceho/zástupcu predávajúceho
.............................. Predávajúci/zástupca predávajúceho potvrdí (akceptuje) objednávku
výlučne podpisom, uvedie čitateľne svoje meno a priezvisko (bez doplnenia akýchkoľvek
iných údajov s výnimkou dátumu) a odošle najneskôr prvý nasledujúci pracovný deň na
emailovú adresu kupujúceho, z ktorej objednávku prijal.
Miesto dodanie tovaru je : VÚ 1043 Nemecká, Nemecká 1023, 976 97 Nemecká.
Prevzatie tovaru v mieste dodania bude potvrdené podpisom osoby oprávnenej konať za
kupujúceho.
Dodanie tovaru bude uskutočňované v termíne dohodnutom v akceptovanej objednávke,
výhradne v pracovné dni a v pracovnom čase kupujúceho.
Platobné podmienky:
Platba za riadne dodaný tovar predávajúcim bude realizovaná formou bezhotovostného
platobného styku.
Predávajúci vyhotoví faktúru po dodaní tovaru v mieste dodania a odošle ju na adresu
kupujúceho uvedenú v bode 4.1.3, v dvoch výtlačkoch. Predávajúci je povinný k faktúre
priložiť potvrdený dodací list. Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 74 zákona č.
222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.
Za bezchybnú faktúru, z hľadiska formálnych náležitostí, sa považuje faktúra, ktorá
obsahuje minimálne tieto údaje:
- označenie faktúry a jej číslo,
- názov a sídlo oprávnenej osoby kupujúceho a predávajúceho,
- názov, sídlo a DIČ pre DPH predávajúceho,
- číslo faktúry,
- dátum vyhotovenia faktúry,
- názov banky a číslo účtu, na ktorý má byť platba realizovaná (zhodné s touto dohodou),
- špecifikácia tovaru a dátum dodania tovaru,
- ceny za jednotlivé položky bez DPH,
- náležitosti DPH (sadzba a výška),
- celkovú cenu za dodávky.
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady
považuje dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu kupujúceho v prospech účtu
predávajúceho.
Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky náležitosti
alebo je inak nesprávna alebo neúplná, a to najneskôr v deň jej splatnosti. Oprávneným
vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína plynúť znovu odo
dňa doručenia opravenej faktúry.
Ďalšie podmienky môžu dohodnúť v akceptovanej objednávke.
Kvalita tovaru, záruka, zodpovednosť za vady a za škodu:
Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, kvalite a fľašiach – tlakových nádobách
podľa tejto dohody a akceptovanej objednávky. Fľaše – tlakové nádoby musia zodpovedať
technickým požiadavkám a iným požiadavkám podľa platných právnych predpisov, musia
mať číslo zhody a tlakovú skúšku.
Predávajúci poskytuje kupujúcemu na tovar záručnú dobu min. 24 mesiacov od prevzatia
tovaru.
Kupujúci je oprávnený vady tovaru písomne oznámiť predávajúcemu bez zbytočného
odkladu od prevzatia tovaru (zjavné vady) alebo po ich zistení (skryté vady)í, najneskôr do
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4.3.4

4.3.5
4.3.6

4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5

4.5
4.5.1
4.5.2

4.5.3

uplynutia záručnej doby. Pre účely tejto dohody sa pod pojmom bez zbytočného odkladu
rozumie 10 pracovných dní od prevzatia tovaru (zjavné vady) a skryté vady do 30 dní
odkedy ich zistil. Záručná doba prestáva plynúť odo dňa doručenia oznámenia vád (ďalej
len „reklamácia“) predávajúcemu prevzatia nového (náhradného) tovaru.
Reklamácia musí obsahovať :
- číslo faktúry, podľa ktorej bol tovar dodaný,
- číslo dodacieho listu,
- názov a označenie reklamovaného listu,
- popis vady,
- počet vadných kusov,
- spôsob odstránenia vád.
Reklamáciu je možné doručiť elektronicky na emailovú adresu: ...........................................
Nároky kupujúceho z vád tovaru sa spravujú režimom § 436 a súvisiacich ustanovení
Obchodného zákonníka. Voľbu nárokov z vád tovaru uvedie kupujúci v reklamácii alebo
bez zbytočného odkladu po jej odoslaní.
Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym
používaním spôsobeným kupujúcim alebo ako následok živelnej pohromy.
Predávajúci je povinný vybaviť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej písomného
uplatnenia kupujúcim.
Sankcie:
Ak predávajúci nedodá tovar riadne a včas, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z ceny nedodaného tovaru za každý deň omeškania.
Ak predávajúci nevybaví reklamáciu (neodstráni vady) v dohodnutej dobe v zmysle bodu
4.3.6 dohody, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10,00 € za každý deň
omeškania.
Ak kupujúci nezaplatí faktúru včas, zaplatí predávajúcemu úrok z omeškania podľa § 369
ods. 2 Obchodného zákonníka.
Dohodnuté sankcie dohodnuté v tejto dohode bude hradiť povinná zmluvná strana
nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane škoda.
Dohodnuté sankcie je povinná strana povinná zaplatiť do 30 dní odo dňa ich uplatnenia
oprávnenou stranou.
Predčasné ukončenie dohody a/alebo akceptovanej objednávky:
Zmluvné strany môžu túto dohodu ukončiť vzájomnou dohodou alebo odstúpením od tejto
dohody a/alebo akceptovanej objednávky podľa príslušných ustanovení zákona č.
513/1991 Zb, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Odstúpenie musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné a musí v ňom byť
uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od dohody odstupuje. Odstúpenie od dohody
a/alebo akceptovanej objednávky je účinné dňom, kedy bolo písomné oznámenie o
odstúpení od dohody a/alebo akceptovanej objednávky doručené druhému účastníkovi
dohody. Zásielka s oznámením o odstúpení od dohody a/alebo akceptovanej objednávky sa
považuje za doručenú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná.
Za podstatné porušenie dohody a/alebo akceptovanej objednávky na strane predávajúceho
sa považuje nedodržanie záväzku predávajúceho dodať tovar v množstve, kvalite a termíne
podľa tejto dohody a akceptovanej objednávky.
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Článok V. Doručovanie
5.1

5.2

Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň
doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka
s doručenkou sa považuje takisto deň,
a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať,
b) v ktorom došla do dispozičnej sféry adresáta (t.j. kedy sa mal adresát možnosť oboznámiť
s obsahom zásielky),
c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „že adresát sa odsťahoval“,
„adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená
nedoručiteľnosť zásielky.
V prípade emailovej komunikácie sa považuje písomnosť za doručenú v deň úspešného
odoslania emailovej správy na určenú emailovú adresu, aj keď sa adresát s obsahom
emailovej správy neoboznámil.
Čl. VI. Záverečné ustanovenia

6.1
6.2

6.3

6.4
6.5

6.6

6.7

Táto dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2019 alebo do vyčerpania
maximálnej celkovej ceny uvedenej v čl. III. v bode 3.1. tejto dohody, podľa toho, ktorá
skutočnosť nastane skôr.
Dohoda môže byť zmenená alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými
oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto
dohody.
Pokiaľ v dohode nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy
Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť
predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že ku vzájomnej dohode nedôjde, tak sa
zmluvné strany dohodli na príslušnosti všeobecného súdu v mieste sídla objednávateľa.
Všetky body tejto dohody, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
Dohoda je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie dohody,
zmluvné strany vyhlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre kupujúceho a
dve pre predávajúceho.
Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Táto dohoda sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.

V Bratislave, dňa

V ..............................., dňa

Za kupujúceho:

Za predávajúceho:

Ing. Juraj PASEKA
riaditeľ odboru správy majetku štátu Úradu
centrálnej logistiky a správy majetku štátu
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Príloha č. 1 k Rámcovej dohode č. ASM-258/2018

Cenová špecifikácia:

P. č.
1.
2.
3.

Názov položky
Propán – butánový plyn v 10 kg
PB fľašiach – tlakových nádobách
Propán – butánový plyn – 10 kg
náplň
Prenájom 80 ks PB fľiaš / 1
mesiac

Predpoklad.
množstvo

Jedn. cena
bez DPH v
EUR

Jedn. cena s
DPH v EUR

Cena celkom s DPH
za príslušné
množstvo

45 ks
cca 1 400 ks
12 mes.

Cena celkom v EUR s DPH

∑

........................................................................
podpis štatutárneho zástupcu predávajúceho
(odtlačok pečiatky)
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