Kúpna zmluva č. Z201616064_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Fakultná nemocnica Trnava

Sídlo:

A. Žarnova 11, 91775 Trnava, Slovenská republika

IČO:

00610381

DIČ:

2021191084

IČ DPH:

SK 2021191084

Číslo účtu:

SK 5481800000007000281238

Tel:

421 335938149

Dodávateľ:
Obchodné meno:

EKOKROK s.r.o.

Sídlo:

Dlhá 85, 01009 Žilina, Slovenská republika

IČO:

31590403

DIČ:

2020445757

IČ DPH:

SK2020445757

Číslo účtu:
Tel:

0417001012

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Laminárny box

Kľúčové slová:

Laminárny box triedy II.

CPV:

33000000-0 - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Laminárny box triedy II. určený pre práce s cytostatikami a aplikácie vyžadujúce laminárne vertikálne prúdenie vzduchu pre
ochranu produktu a osôb pred časticovou a bakteriálnou kontamináciou podľa EN12469:2000

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Napájanie

V

230

Napájanie

Hz

60

Príkon

W

700

Tichý ventilátor, hlučnosť

dB

Intenzita prúdenia

m/s

0,2

Vnútorné biele osvetlenie s intezitou

lux

1400

Celkové rozmery

mm
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Minimum

Maximum

56
0,8

2000

Presne

Pracovný priestor

mm

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

laminárne, vertikálne prúdenie vzduchu

áno

čelné sklo z bezpečnostného skla hrúbky min 6 mm bez rámu,

áno

nerezový interiér, jednoduché a dokonalé čistenie

áno

bočné steny pracovného priestoru s presklenými otvormi

áno

pracovná plocha tvorená z celistvého nerezového plechu

áno

2 HEPA filtre s účinnosťou 99,995 % pre častice 0,3 um, jeden z filtrov
umiestnený pod pracovnou plochou
počítadlo prevádzkového času pre prístroj a UV lampu

áno

UV lampa zabudovaná na pevno v hornej časti pracovného priestoru

áno

zariadenie v súlade s STN EN ISO 146 44 - 1

áno

certifikáty ISO 90001, CE

áno

2.4

1490

áno

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Záručnú dobu požadujeme minimálne 36 mesiacov
Zariadenie musí byť nové, nepoužívané a nerepasované
Dobu od nahlásenia poruchy po dobu príchodu servisného technika požadujeme 48 hodín
Splatnosť faktúry 60 dní
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Trnava

Ulica a číslo:

A. Žarnova 11

Čas / lehota plnenia zmluvy:
11.7.2016 13:12:00 - 12.9.2016 13:12:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks
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Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 810,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 172,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 28.6.2016 13:50:00
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
EKOKROK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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