Kúpna zmluva č. Z201512866_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:

POLYMED medical SK, s.r.o.

Sídlo:

Zámocká 30, 81101 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

36365785

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

00420774450511

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Odsávací systém VacSax ADVANCE 3 L

Kľúčové slová:

Odsávací, odsávací systém, systém, odsávanie sekrétov, sekréty, vaky, jednorázové vaky, zberné
vaky, 3 l, pevná nádobka, držiak nádoby, objem nádoby, odsávanie, odsávacie hadice, hadice,
prietok,#pmd, sací, sací systém
33000000-0 - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti;
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie; 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 33141000-0 Jednorazový nechemický lekársky spotrebný materiál a hematologický spotrebný materiál;
33141600-6 - Zberače a zberné vaky, drenáže a súpravy; 33141610-9 - Zberné vaky; 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

CPV:

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:
• Jednorazové vaky pre odsávanie sekrétov v objeme 3 L vhodné pre všetky oddelenia nemocníc.
• Vaky sú vhodné pre použitie pri podtlaku min. 950 mbar.
• Vaky sú vyrobené z priehľadného materiálu.
• Vaky sú vybavené hydrofóbnym a antibakteriálnym filtrom.
• Vaky sú vybavené uzatvoriteľným otvorom pre odoberanie vzorkov.
• Po odpojení z odsávaciej hadice idú uzavrieť, čím sa zabraňuje vyliatiu sekrétu, nedochádza ku kontaminácii.
• Vaky sa vkladajú do kompatibilnej autoklávovateľnej nádoby s objemom 3 L VacSax.
• Použitie u pacienta min. 24 hodin.
• Konektor pre pripojenie podtlaku je súčasťou vaku.
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• Vaky po vybratí z nádoby samostatne stoja.
2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

objem nádoby

l

3

balenie

ks

20

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

2.4

Minimum

Maximum

Presne

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
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:
3.7.2015 13:06:00 - 30.6.2016 13:07:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Množstvo:

1000,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 991,66 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00
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4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 389,99 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 23.6.2015 13:46:01
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
POLYMED medical SK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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