Kúpna zmluva č. Z201821139_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:

TransMedica, s. r. o.

Sídlo:

Na Revíne 29/C, 83101 Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Slovenská republika

IČO:

35843683

DIČ:

2020239034

IČ DPH:

SK2020239034

Číslo účtu:

SK18 1100 0000 0026 2253 0689

Telefón:

0254793644

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Ochranné oblečenie - pomôcky proti rtg žiareniu

Kľúčové slová:

RTG zástery, kabáty, goliere, okuliare ochrana proti rtg žiarenie

CPV:

35113420-9 - Ochranné protijadrové a protiradiačné oblečenie; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Ochranné oblečenie - pomôcky proti rtg žiareniu

Funkcia
Ochranné oblečenie a pomôcky redukujúce rtg žiarenie
Technické vlastnosti

Jednotka

Pol.č. 1 - Zástera rýchloobliekacia s pásikom na suchý
zips uzatváraným v predu

ks

4

Pol.č. 2 - Zástera ochranná typu - kabát -pánsky

ks

2

pol.č. 3 - Chránič štítnej žľazy

ks

7

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Všetky ponúknuté zástery musia spĺňať Edge Bilayer,
materiál musí spĺnať dvojvrstvovú štruktúru

podľa normy IEC 61331-3:2014

Pol.č. 1 Zástera rýchloobliekacia s pásikom na suchý
zips uzatváraným v predu

materiál bez obsahu alebo s nízkym obsahom olova, špeciálne
navrhnutý na poskytovanie zvýšenej ochrany pred rozptýleným
žiarením, ekvivalent olova 0,35mm

Prevedenie

extra odľahčené - max 3 kg/m2 (+/-10%)

Vrchný materiál

PU alebo PVC

Fixácia

pomocou suchých zipsov
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Minimum

Maximum

Presne

Úplné predné prekrytie, anatomicky tvarované,
vypchávka ramien

áno

vrecko na dozimeter

1 ks

Veľkosť dámska

M- ks

Veľkosť pánska

L - , XL-

farba

možnosť výberu aspoň z 10 rôznych farieb ( za samostatnú farbu
sa považuje aj rôznofarebné prevedenie, prevedenie obsahujúce
motív)

Pol.č. 2 - Zástera ochranná typu KABÁT - pánsky

materiál bez obsahu alebo s nízkym obsahom olova, špeciálne
navrhnutý na poskytovanie zvýšenej ochrany pred rozptýleným
žiarením, ekvivalent olova 0,5mm

Prevedenie

extra odľahčené - max 3 kg/m2 (+/-10%)

Vrchný materiál

PU alebo PVC

Fixácia

pomocou suchých zipsov a pracky

Upevnenie

ako bežný kabát, t.j. dve predné časti sa v predu prekrývajú

Podporný bedrový pás

súčasť dodávky

vrecko na dozimeter

1 ks

Veľkosť pánska A
Obvod hrudníka

110 cm

Obvod bokov

110 cm

Ramená -kolená

104 cm

Veľkosť pánska B
Obvod hrudníka

120 cm

Obvod bokov

110 cm

Ramená -kolená

100cm

Farba

možnosť výberu aspoň z 10 rôznych farieb ( za samostatnú farbu
sa považuje aj rôznofarebné prevedenie, prevedenie obsahujúce
motív)

Pol.č. 3 Chránič štítnej žľazy

materiál bez obsahu alebo s nízkym obsahom olova, špeciálne
navrhnutý na poskytovanie zvýšenej ochrany pred rozptýleným
žiarením, ekvivalent olova 0,5mm

Prevedenie

extra odľahčené - max 3 kg/m2 (+/-10%)

Vrchný materiál

Nylon

Fixácia

stranovo nezávislá pomocou suchých zipsov

farba

možnosť výberu aspoň z 10 rôznych farieb ( za samostatnú farbu
sa považuje aj rôznofarebné prevedenie, prevedenie obsahujúce
motív)

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodávateľ svojim predložením ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky kvalifikačné, odborné,
technické a iné predpoklady, má predpísané povolenia a skúšky a spĺňa akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými
právnymi predpismi a záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie plnenia.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.
Dodanie tovaru bude na základe čiastových objednávok podľa aktuálnej potreby objednávateľa po dobu 12 mesiacov.
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok a zakladá právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy.
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Zmluvné strany sa dohodli, že svoje vzájomné pohľadávky nepostúpia a ani s nimi nebudú inak obchodovať s treťou stranou
bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností postúpenie
pohľadávky bez písomného súhlasu druhej strany spôsobuje neplatnosť takéhoto úkonu. Prípadný súhlas objednávateľa je
platný iba za podmienky, že bol udelený predchádzajúci súhlas zriaďovateľa objednávateľa MZ SR.
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností postúpenie pohľadávky bez písomného súhlasu druhej strany spôsobuje neplatnosť
takéhoto úkonu. Prípadný súhlas objednávateľa je platný iba za podmienky, že bol udelený predchádzajúci súhlas
zriaďovateľa objednávateľa MZ SR.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za
rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu
cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac
ako 5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané
po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou
cenou
Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. § 340b ods. 5 požadujeme lehotu
splatnosti faktúr 60 dní.
Názov
2.4

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:
21.05.2018 12:21:00 - 21.05.2019 12:24:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

13,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 950,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 740,00 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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.
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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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 16.05.2018 10:00:01
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
TransMedica, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 4 z 4

