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Messer Tatragas, spol. s r.o. Gases for Life

RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v zmysle ust. * 409 a nasi. Obchodného zákonníka

Číslo: 6198401112020
medzi
Messer Tatragas, spol. a r. 0. Ičo: 00 685 852
Chalupkova 9 lČ DPH: SK2020293220
81944 Bratislava Bankové spojenie: Tatra banka, as., Bratislava

Č. účtu: 2688000015/1100
IBAN: SKS3 1100 0000 0026 8800 0015

Konajúci: Ing. Michal Paľa — konateľ
Zapísaný v obchodnom registri Okrasného súdu Bratislava! oddiel Sro, vložka Č. 278/B

(ďalej len ‚predávajůcľ)
a
Služby Kalná, s.r.o., r.s.p. 0db. číslo: 619840
červenej armády 55 Ičo: 50102419
93532 Kalná nad Hronom lč DPH: SK2120172802

Bankové spojenie:
Č Ůčtu:

Konajúci: Ing. Adela Šinková, Mgr Ivana Tóthová - konatelia
Zapisaný v obchodnom registri Okrasného súdu Nitra oddiel Sro vložka č 39923/N

(dalej len kupujúcľ)
(ďa!ej spolu len ‚zmluvné strany)

v nasledovnom znen[:

I Predmet zmluvy, obJednávanie a dodacta lehota
1 1 Predávajúci sa zavttzuje dodať kupujúcemu tovar v kvalite, druhu a cene podra Článku 2.3 tejto zmiuvy. Kupujůci ta zav#zuje tovar

v kvalite, druhu a cene podfa Čiánku 2.3 tego zmluvy prevziar a zaplatit zaň dohodnutú kúpnu cenu.
1 2 Kupujúci bude tovar podFa Článku 2.3 tejlo zmluvy objednávat u predávajúceho nasledovne:

a) tovar, ktorý sa dodáva v cisternách:
kupujúci bude zasielat objednávky na ernailovů adresu logistika.sk@messergrouo corn alebo bude objednávat telefonicky na
t.Č. +421 2 50254 kl. 472, 215 alebo 471. a to počas pracovných dni v Čase od 7.30 do 16:00 hod pričom objednávka
prevzatá predávajúcirn Po 13:00 hod. v pracovný deň alebo v akornkorvek Čase počas mého ako pracovného dňa Sa
považuje za prevzatů 07:30 hod. v nasledujúci pracovný deň;

b) tovar, ktorý sa dodáva v ocelových/tlakových I1‘ašiach, zvázkoch alebo paletách, a kvapalný tovar, ktorý sa dodáva v
eurocylindroch:
kupujúci bude zasielaf objednávky na ernailovú adresu callcentrum,sk(~Jmessemroup con, alebo bude objednávat telefonicky
na t.Č. 0850 111 221 alebo +421 31 77112 kI. 12 až 17, a to počas pracovných dni v čase od 7:00 do 1530 hod. pričom
objednávka prevzatá predávajúcim po 12:00 hod. v pracovný deň alebo v akomkorvek čase počas mého ako pracovného dňa
Sa považuje za prevzatú 07:00 hod. v nasledujúci pracovný deň.

1.3 Predávajúci dodá tovar podra článku 2.3 tejto zmluvy v oceľovýchitlakových ~ašiach, zv~zkoch, paletách a/alebo v cisternách
ktoré zostávajú vlastnictvon, predávajúceho. Prenechanje oceľových/tlakových Oiaš zvázkov a/alebo palet na dočasně užlvanie
kupujúcernu sa spravuje samostatnou plsomnou zmluvou, osobitným dojednanim v článku 2,3 tejto zmluvy a Všeobecnými
obchodnými podmienkami predávajúceho (ďalej len „VOP‘).

1.4 Predávajůci dodá kupujůcemu (i) tovar v ocerových/tlakových fřašiach do 2 pracovných dni od potvrden a objednávky podra článku
1.2 tejto zmluvy predávajúcim, s výnimkou amoniaku a chlóru, ktorý . ak je ako tovar dojednany v článku 2 3 tejto zmluvy - dodá
predávajúci kupujúcemu do 5 pracovných dni od potvrdenia objednávky podľa článku 1.2 tejto zrn uvy predávajúcirn. a (ii) tovar
v cisternách do 3 pracovných dni od potvrdenia objednávky podľa článku 1 2 tejlo zmluvy predávajúcim; ak v potvrdeni objednávky
nieje uvedeně inak

2 Mlesto dodania a druh tovaru, cena a platobné podmienky
2.1 V pripade, ak zrnluvné strany dohodli, že predávajúci zabezpečí dopravu tovaru v ocerových/tiakových I1‘ašiach ku kupujúcernu,

uvedú miesto dodania tovaru xxxxx300cxx Pre dodanie tovaru v cisternách plati, že predávajůci zabezpečl dopravu tovaru do
miesla uvedeného ako adresa kupujůceho v identitlkácii kupujúceho v tejto zrnluve, baže by zrnluvné strany v tomto ustanoveni
dohodli ině miesto dodania: x~x)cx~o(xx

2.2 Zmluvně strany ta dohodli na cenách vzmysle zákona Č. 1811996 Z.z. o cenách vplatnom zneni. Kupujúci je povinný uhradit
dojednané ceny (kúpnu cenu nájomné poplatky a pr‘platky) podIa článku 2.3 tejto zmluvy a VOP do 30 dnI od dáturnu vystavenia
faktúry.

2 3 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom druhu tovaru/služieb, cene tovaru/služieb a minirnálnorn množstve tovaru, které sa
kupujůci zaväzuje od predávajúceho ročne odobrat
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Cena za jednotku Sa vypočlta tak‘ I
~ Kód produktu Popis produktu že z ceny podra cennika platného v Cena za jednotku Ročné mno~wo tovaw I

(jednotka) Čase dodania tovaru Sa odpoČlta v EUR na odobratie kupujúcim I
nasledovně zrava (v%) I

100012501 Kyslik technický 10‘7n,3 FSO P200 15,00
101537501 Acetylén technický 10kg FSO 55,00
102012501 Ferroline C18 11,9m3 FSO P200 30,00

10630 Nájom fraša oceľová/deň/ks 0.13
10631 DD nájom oceľová fraša/deň/po 3m 0,05
20139 Prepravné za tlakovú frašu 2,50

001 YRF poplatok za frašu 2,50
001 Recyk.prisp. za OF 2,00

V uvedených cenách nie je zahrnutá daň z pridanej hodnoty, ktorá je stanovená prislušným právnym predpisom.
2.4 Ceny/sumy podra Článku 2.3 tejto zniluvy (ďalej len „původné ceny“) boll dohodnutě s ohľadom na náklady predávajúceho ku dňu

podpisu tejto zmluvy. Zmluvné strany sa preto dohodli, že původně ceny sa zmenia, ak důjde k zvýšeniu nákladov predávajúceho
(nákladovej zložky ceny) spojených 5 výrobou/obstaranim tovaru a/alebo dodanim tovaru kupujúcemu. Za zvýšenie nákladov
podTa predchádzajůcej vety sa považuje napr. zvýšenie výdavkov predávajúceho na dopravu, cien elektrickej energie, miezd
u predávajůceho (najma, ate nielen, v důsledku zvýšenia mzdových zvýhodnenI alebo kompenzácii, mzdy za prácu nadčas či
náhrady mzdy podľa všeobecne závázných právnych predpisov), zavedenie nových poplatkov či priamych dani v zmysle
všeobecne závšzných právnych predpisov alebo ich zvýšenie (napr. mýtne), a pod. Na základe tohto ustanovenia sa původné
ceny zvýšia maximálne piiamoúmerne k zvýšeniu uvedených nákladov. Uprava póvodných cien sa uskutoČnl na základe
pisomného oznámenia, ktoré zašle predávajůci kupujůcemu, a s účinnosfou od prvého dňa mesiaca, ktorý nasleduje po doručeni
predmetného oznámenia kupujúcemu; priČom za doruČenie predmetného oznámenia kupujúcemu sa považuje aj odoslanie
predmetného oznámenia kupujúcemu na emařlovú adresu, uvedenú/oznámenú kupujúcim predávajúcemu za účelom zasielania
elektronických faktúr od predávajúceho (podfa prisi. ust. VOP).

2.5 Zmluvně strany se zavázujú považovat dohodnuté ceny za důvemé a neinformovat o nich tretlu stranu v zmysle článku 4 tejto
zmluvy.

2.6 V pripade neodobrania dohodnutého minlmálneho roČného množstva tovaru v zmyste článku 2.3 tejto zmluvy kupujúcim v obdobi
jedného (1) roka počas trvania tejto zmtuvy, je predávajOci oprávnoný doúčtnvat kupujúcemu kúpnu cenu (olatnú v zmysle článku
2.3 tejta zmiuvy) za necdGbraté množsivo tovaru — pričom v pripade, ak je cena toho istého druhu produktu diferencovaná podra
róznych tovarov (napr rovnaký technický plyn ako produkt je definovaný ako viac druhov tovaru v závislosti od rozdielnych
množstiev v obale) a minimálne ročně množstvo tovaru je stanovené spolu pre rózne tovary jedného druhu (tj me pre tovar
jednotlivo ale pre druh produktu), na účely doúčtovania podra tohto ust. sa jednotková cena vypočíta z najnižšej „ceny za
jednotku‘ tovaru daného druhu produktu v zmysle Článku 2.3 tejto zmluvy. Doúčtovanie sa vykoná Po uplynuti obdobia jedného (1)
roka trvania tejto zmluvy,

2.7 Kupujúci vyhlasuje, že min máme roČné množstvo tovaru ktoré se v zmysle článku 2.3 tejto zmluvy zaviaza odobraf od
predávajúceho, (von menej ako 70 % jeho celkovej ročnej potreby príslušného druhu tovaru.

3 Doba trvania zmluvy
3.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvanl dvoch (2) rokov od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom Po podpise tejto zmluvy

oboma zmluvnými stranami
3.2 Zmluvně strany můžu ukonč‘f platnost zmluvy dohodou alebo odstúpenim od zniluvy podfa článkov 3.3 a ebo 3.4 tejto zmluvy.

V pripade odstůpenia od zmluvy zaniká zm uva dňom doruČenia odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane.
3.3 Predávajú‘~i je oprávnený odstúp‘f od zmluvy v pripade podstatného porušenla jej zmluvných ustanoveni kupujúcim. Za podstatně

porušenie zmluvy sa považuje najmš konanie kupujúceho, ktorým poruši článok 2.2 tejto zmluvy,
3.4 Kupujúci je oprávnený odstúpif od zmluvy v pnipade podstatného porušenia jej zniluvných ustanoveni predávajúcim. Za podstatné

ponušenie zmluvy sa považuje, ak predávajúci opakovane poruši článok 1.1 tejto zmluvy.

4 Obchodně tajomstvo
4.1 Kupujůci sa zavázuje zaobchádzat s dóvernými informáciarni prodávajúceho tak, že bude rešpektovaf a dodržiavaf ich důverný

charakter v zmysle ust. ~ 271 Obchodného zákonnika. ako aj rešpektovaf a chránit obchodné tajomstvo predávajúceho podra ust.
~ 17 Obchodného zákonnika. Vtejto sÚvislosti sa zavázuje že všetky skutočnosti, spadajúce do oblasti obchodného tajomstva, a
dóverne informácie nebude ďalej rozširovaf alebo reprodukovat Obchodně (ajomstvo a důverné nformácie podfa ust ~ 271
Obchodného zákonnika tvoria všetky informácie, technicke dáta a ebo know how všetky plsomné podklady či v podobe
plsomných dokumentov, elektronickej podobe alebo výkresovej dokumentácie, ktoré su považované za predmet obchodného
tajomstva predávajúceho vzhľadom ku skutočnosti, že obsahuje významné technické, výrobné, obchodně či obdobné údaje,
ktorých prezradenie by vážne ohrozilo záujmy predávajúceho, a ktoré nie sú v prislušných obchodných kruhoch spravidla bežne
dostupné.

4.2 Za porušenie každej jednotlivej povinnosti podra Článku 4.1 tejto zmluvy vzniká predávajúcemu právo na zniluvnú pokutu vo výške
3.500,- EUR.

5 Záverečné ustanovenia
5.1 Právne vztahy bližšie neupravené touto zmluvou sa nadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonnika
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5.2 Neoddeliternou súčastou tejto zmluvy sú VOP, uvedene na druhej strane tejto zmluvy, ktorými sa spravuje právny vztah medzi
zmluvnýnii stranami. Kupujúci podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že prevza od predávajúceho VOP, oboznámil sa s nimi v celom
rozsahu, súhlasi s nimi a zavázuje sa ich dodržiavat

5.3 V prípade rozporu medzi touto zmluvou a VOP, majú ustanovenia tejto zmluvy prednost prad ustanoveniami VOR.
5.4 Kupujúci vyhlasuje, že v súlade 5 ust. ~ 401 Obchodného zákonníka predlžuje premlčaciu dobu všetkých práv vzniknutých

predávajůcemu voči kupujúcemu z VOP a/alebo tejto zmluvy na dobu desiatich (10) rokov ad okamihu začiatku plynutia
premlčacej doby. Takéto vyhlásenie sa vztahuje aj na práva vzniknutě odstúpenim ad VOP a/alebo tejto zmluvy.

5 5 Zmluvné strany sa zaväzujů navzájom si oznámit každú zmenu relevantných skutočnostl. ktoré sa zapisujú do obchodného
registra, a ktoré by mohli mať vplyv na platnost a účinnost tejto zmluvy, najmä obchodně meno, sídlo, IČO, právna farma, osoby
oprávnené konat za spoločnost, vyhlásenie likvidácie alebo konkurzu.

5.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost od prvého dňa v mesiaci nasledujůcom Po
podpise tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami.

5.7 Kupujúci potvrdzuje, že bol poučený v rozsahu prilohy k tejto zmluve o spracúvanl osobných údajov predávajúcim.
5 8 Zmluvně strany zhodne vyhlasujú, že si tOto zmluvu pred jej podpisom prečitali, že bala uzavretá po vzájornnom prerokovani podra

ich skutočnej a slobodnej vále, de~nitivne, vážne a zrozumiterne, nie v tiesni alebo za očividne nevýhodných podmienok Zmluvné
strany týmto potvrdzujú pravost tejto zmluvy svojim podpisom Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch pnčom každá za
zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie

V Kalnej n.Hronom dňa ‚9. ~_ 2- O~. Q V Bratislave, dňa 10,6.2020

Riaditer predaja Obchodný zástupca
Kupujúci Za predávajúceho na základe plnomocenstva
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Oznámenie podra 5 19 zákona Č. 13/20181 Z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplneni nlektorých zákonov v platnom zneni (ďalej len .zákon“) a Čl.
13 nariadenia Eur6pskeho parlamentu a Rady (Et)) 2016/679 z 27.4.20160 ochrane fyzických osůb pri spracúvanl osobných údajov a o vornom pohybe

takýchto údajov, ktorým Sa zrušuje smernica 95/46/Es (ďalej len »narladenie“)

Prevádzkovater podta zákona a nariadenia oznamuje nasledovné skutočnosti osobe dodávatera/odberatera (d‘alej len zmluvný partner“), ktorou uzatvára
zmluvu, v ktorej prevádzkovatef vystupuje ato odberatef/dodávater (d‘alej len „zmluva“) a osobám, ktoré sú zamestnancamj zmluvného partnera, konajú
vjeho mene alebo ktorých osobně údaje sú uvedené v zmluve/dokurnentoch vystavených na jej základe (ďalej Jen ~iné dotknuté osoby“):

identifikačně údaje prevádzkovatefa: Messer Tatragas, spol. s r.o., Chalupkova 9, 819 44 Bratislava, iČo: 00685 852, zapísaná v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka Č. 278/B;

2. účel spracúvania osobných údajov (A) zmluvných partnerov: (‚) výkon práv a povinnosti zo zmluvného vzťahu — plnenie zmlúv, (ii) vedenie účtovni~tva
a fakturácia, (‚ii) riešenie pohradávok Po splatnosti a ich prípadné vymáhanie vzmysle príslušných právnych predpisov, a (iv) audit a certifikácia
prevádzkovatera, (B) mých dotknutých osůb; (i) platné uzatvorenie a zabezpečenie plnenia zmluvných vztahov, (ii) vedenie účtovnictva a fakturácia, (ti)
riešenie poh(adávok Po splatnosti a ich pripadné vymáhanie vzmysle prislušných právnych predpisov, a (iv) audit a certifikácia prevádzkovatera;

3. právny základ: (i) ak je dotknutou osobou zrnluvný partner a účelorn spracúvania je výkon práv a povinností zo zmluvného vztahu, právnym základom
je plnenie uzatvorenej zmluvy (ii) ak je dotknutou osobou má dotknutá osoba a účelom spracúvania je platné uzatvorenie a zabezpečenie pinenia
zrn uvnych vztahov, právnym zák adorn je oprávnený záujern prevadzkovatera, (iii) pre účel auditu je právnym základom oprávnený záujem
prevádzkovateďa pokiaf ideo audit ISO alebo všeobecne závazný právny predpis pokrať de o audit v zrnysle všeobecne závázných právnych predpisov,
napr. zákon o liekoch; (iv) pre účel rmešenia poh adávok Po splatnost a ch pripadné vymáhanie je právnym základorn oprávnený záujem
prevádzkovatera uplatňovat svoje právne nároky a zabezpeč tsp nenie poh adávok a inych právnych nárokov prevádzkovatefa; a (v) pre účel vedenia
účtovnictva je právnyrn základom sp nenle zakonnej povinnosti prevádzkovatefa

4. rozsah osobných údajov: osobně údaje uvedené v zrn uve uzatvorene rnedzi prevadzkovateforn a zrnluvným partnerorn a/a1ebo na účtovných a mých
dokladoch napriklad meno, priezvisko, titul, trvalé byd isko (miesto podnikania), emailová adresa, telefónne číslo, Čislo bankového účtu, podpis,
pracovná pozícia;

5. poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné za účelom uzatvorenia zrnluvy a jej realizácie
6. okruh prijerncov, u ktorých sa predpokladá, že rn budu osobně udaje poskytnuté/spristupnené: (i) Messer Information Services GrnbH so sĺdlom: Otto-

Hahn-Strasse 2-4, 648 23 GroR- mstadt Nemecko, ktorá prevádzku;e server, na ktorý Sa údaje ukladajú, (ii) osobe, ktorá vykonáva
digitalizáciu/scanovanie dodacĺch listov (ni) osobe, ktorá vykonáva prepravu tovaru alebo mých ved k zmluvnému partnerovi alebo od zrnluvného
partnera, (iv) osobe, ktorá presadzuje prava alebo vykonáva povinnosti prevádzkovatera zo zmluvnej spolupráce so zmluvným partnerom, (v) osobám,
ktoré realizujú predaj tovaru a poskytovanie s užieb v mene a n~ účet prevádzkovatera (rnandatári), (vi) audítorovi, a (vii) osohe ktorej byv budúcnost
mohla byt postúpená pc-hradávka prevádzkovate(a voči zrnluvné‘-,u partnerovi;

7. doba uchovávania osobných údajov: lorokov;
8. s akýmikorvek otázkami ohíadom spracúvan a osobných údajov sa na nás můžete obrátit zaslanirn ernailovej správy naše zodpovednej osobe, na

ernamlovej adrese ktorej si můžete uplatn taj nižšie uvedené práva- zodPovednaosoba.sk~rnessergroup Com:
9 dotknutá osoba (osoba. ktorej osobně udaje spracúva prevádzkovatefl má nasledovné práva:

9 1 právo požadovat~jj~y2 k svojmm osobným údajom — můžete nás požmadat O pristup k osobným ůdajom, ktoré oVás spracúvame;
9.2. právo na QQ(~y~ osobných údajov — můžete nás požiadato opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame;
93. právo na wrn~anie osobných údajov — můžete nás požiadat, aby sme vymazali Vaše osobně údaje, ak napr. důjde k niektorej z nasledujúcich

situácii:
9.3.1. osobně údaje už nic sú potrebné na účely, na ktoré boll zhromaždené alebo inak spracované;
9.3.2. Vaše osobně údaje boli spracované protiprávne;
93.3. Vaše osobně údaje musia byt vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá Sa na nás

vzťahuje;
94 právo na obmedzenie soracúvania osobných údajov můžete nás požiadat aby sme obmedz spracovan e Vašich osobných údajov, ak důjde

k niektorej z nasledujúcich situác
9.4.1. popreli ste presnost osobnych udajov a to na dobu potrebnú k tornu. aby sme mohli presnost osobných údajov overit;
9.4.2. spracovanie Vašich osobných údajovje protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajova namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
9.4.3. my už Vaše osobně údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych

nárokov;
94.4 vzniesli Ste nárnietku prot spracovanmu Vašich osobných údajov, dokiar nebude overené, či oprávnené důvody našej spoločnosti ato

prevádzkovatefa prevažujú nad Vašim opravneným důvodmi;
95 právo narnietat proti spracúvan u osobnych údajov můžete kedykorvek vzniest námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov našou

spoločnostou uskutočňovanému nam na právnom zák ade sp nenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci, alebo
(napr. na účely priameho market ngu) vykonávaného na zá ade nášho oprávneného záujmu Avšak my Vaše údaje na priamy marketing v tomto
pripade určite nepoužijeme;

96. právo na prenosnosť svojich osobných údajov — v pripadoch predpokladaných všeobecne závázných právnyrn predpisom (zákon a/alebo
narmadenie) máte právo ziskat osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čmtaternom formáte s tým, že týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody mých osůb;

9.7. právo podat návrh Úradu na ochranu osobných údajov SR‘ Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou,sk. na začatie konania O ochrane
osobných údajov podía 599 a nasi. zákona,
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