Kúpna zmluva č. Z20177153_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Fakultná nemocnica Trnava
A. Žarnova 11, 91775 Trnava, Slovenská republika
00610381
2021191084
SK 2021191084
SK 5481800000007000281238
421 335938149

Dodávateľ:
Obchodné meno:

JUMICOL, s.r.o.

Sídlo:

Bytčická 89, 01009 Žilina, Slovenská republika

IČO:

36783943

DIČ:

2022385233

IČ DPH:

SK2022385233

Číslo účtu:

SK5056000000003023201001

Telefón:

0915979636

II. Predmet zmluvy
2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.2

Názov:

Nočné stolíky k nemocničným lôžkam a infúzne stojany

Kľúčové slová:

nočný stolík, stojan na infúziu

CPV:

39143123-4 - Nočné stolíky; 33192300-5 - Zdravotnícke vybavenie okrem lôžok a stolov;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Nočný stolík vhodný do nemocničného prostredia na odkladanie osobných vecí pacienta s jedálenskou doskou, ktorá
zaisťuje komfort pacientov so zníženou pohyblivosťou pri servírovaní pokrmov a bez jedálenskej dosky
• Infúzny stoj k podávanie infúzii, transfúzií

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1.Nočný stolík s jedálenskou doskou

ks

- šírka

cm

52

57

- výška

cm

80

91

- hĺbka

cm

40

45

- nastaviteľná výška jedálenskej dosky

cm

77

120

- počet polôh naklápania jedálenskej dosky

ks

3

- nosnosť jedálenskej dosky

kg

5

- kolieska

ks

- kolieska - priemer

cm
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Minimum

Maximum

Presne
5

4
6,5

2.Nočný stolík (bez jedálenskej dosky)

ks

- šírka

cm

37

45

- výška

cm

80

91

- hĺbka

cm

40

40

- kolieska

ks

- kolieska - priemer

cm

3. Infúzny stojan, pojazdný

ks

- výškovo nastaviteľný

cm

130

- priemer základne stojana

cm

63

- kolieska - priemer

cm

5

- kolieska

ks

- kolieska brzdené

ks

2

- nosnosť na hár

kg

2

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1.Nočný stolík s jedálenskou doskou - konštrukcia

celokovová konštrukcia ošetrená lakom, vhodná pre nemocničné
oddelenia, farba šedá

1.Nočný stolík s jedálenskou doskou - konštrukcia

obojstranné prevedenie stolíka s dvierkami a zásuvkou na prednej
aj zadnej strane stolíka

1.Nočný stolík s jedálenskou doskou - odkladacia plocha

vyrobená s odolného plastu, so zvýšeným okrajom

1.Nočný stolík s jedálenskou doskou - jedálenská doska

vyrobená s odolného plastu, so zvýšeným okrajom

1.Nočný stolík s jedálenskou doskou - jedálenská doska

výškovo nastaviteľná, s mechanickou aretáciou, s možnosťou
naklápania

1.Nočný stolík s jedálenskou doskou - zásuvka - farba

možnosť výberu farby podľa vzorkovníka - kiwi

1.Nočný stolík s jedálenskou doskou - zásuvka

obojstranná zásuvka s madlom, s poistkou proti nechcenému
vypadnutiu, vnútro tvorené s odolného plastu

1. Nočný stolík s jedálenskou doskou - dvierka - farba

možnosť výberu farby podľa vzorkovníka - kiwi

1.Nočný stolík s jedálenskou doskou - dvierka

dvierka s madlom na oboch stranách stolíka

1.Nočný stolík s jedálenskou doskou

vnútro stolíka rozdelené policou, s priestorom na PET fľašu

1.Nočný stolík s jedálenskou doskou - polica na obuv
1.Nočný stolík s jedálenskou doskou - kolieska

16

4
6,5
8
215

5

v spodnej časti stolíka je umiestnená otvorená polica na obuv
4 kolieska so zvýšenou nosnosťou, z toho aspoň 2x brzdené

2.Nočný stolík - konštrukcia

celokovová konštrukcia ošetrená lakom, vhodná pre nemocničné
oddelenia, možnosť výberu farby podľa vzorkovníka

2.Nočný stolík - konštrukcia

obojstranné prevedenie stolíka s dvierkami a zásuvkou na prednej
aj zadnej strane stolíka

2.Nočný stolík - odkladacia plocha

vyrobená s odolného plastu, so zvýšeným okrajom

2.Nočný stolík - zásuvka

obojstranná zásuvka s madlom, s poistkou proti nechcenému
vypadnutiu, vnútro tvorené s odolného plastu

2.Nočný stolík - dvierka

dvierka s madlom na oboch stranách stolíka

2.Nočný stolík

vnútro stolíka rozdelené policou, s priestorom na PET fľašu

2.Nočný stolík - polica na obuv

v spodnej časti stolíka je umiestnená otvorená polica na obuv

2.Nočný stolík - kolieska

4 kolieska so zvýšenou nosnosťou, z toho aspoň 2x brzdené

3. Infúzny stojan - materiál

nerez alebo chrómovaná oceľ

3. Infúzny stojan - držiak infúzie

min. 2 háčiky na infúzne sáčky a 2 držiaky infúznych fliaš

Všetky nočné stolíky budú vybavené držiakom na uterák

umiestnený na boku stolíka
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2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cena vrátane dopravy na miesto plnenia, montáže.
Záruka 24 mesiacov
Dodacia lehota: max. 8 týždňov
Súčasťou balenia musí byť aj návod na používanie v Slovenskom alebo Českom jazyku.
Dodávateľ predloží elektronicky do 3 dní od uzatvorenia zmluvy, JC bez DPH, DPH, JC s DPH, názov, typové označenie a
špecifikáciu predmetu zákazky. Pokiaľ objednávateľ zistí rozdiel medzi špecifikovaným a ponúkaným výrobkom nebude možné
dôjsť k plneniu zmluvy.
Požaduje sa dodať tovar nový, nepoužívaný.
Splatnosť faktúr 60 dní.
Požaduje sa do 3 dní od uzavretia zmluvy predložiť: certifikáty/prehlásenia o zhode preukazujúce splnenie požadovaných
noriem, prospekt ponúkaného predmetu zmluvy
Požadujeme predložiť prospektový materiál, ktorý musí obsahovať popis všetkých funkcií a technických parametrov
ponúkaného produktu tak, aby na základe nich mohol verejný obstarávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých
požadovaných minimálnych technických vlastností, parametrov a hodnôt uvedených v tomto OF.
Nesplnenie ktorejkoľvek požadovanej technickej vlastnosti podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky alebo osobitných
požiadaviek na plnenie sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok
Pokiaľ objednávateľ zistí rozdiel medzi špecifikovaným a ponúkaným výrobkom nebude možné dôjsť k plneniu zmluvy.
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. Žarnova 11

Čas / lehota plnenia zmluvy:
10.03.2017 14:45:00 - 12.04.2017 14:46:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

29,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 554,17 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 465,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 22.02.2017 15:26:01
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
JUMICOL, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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