Kúpna zmluva č. Z20175844_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:

ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.

Sídlo:

Školská 428, 05935 Batizovce, Slovenská republika

IČO:

36679607

DIČ:

2022249757

IČ DPH:

SK2022249757

Číslo účtu:

SK86 7500 0000 0040 0418 7501

Telefón:

0903601897

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Vyplachovač podložných mís model FD 1800

Kľúčové slová:

čistenie, umývanie

CPV:

33191000-5 - Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Dezinfekcia podložných mís
• Dezinfekcia mís na moč

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Vyplachovač podložných mís

ks

výška

mm

1320

hĺbka

mm

580

šírka

mm

450

Protizápachový uzáver

priemer mm

90

čast trvania procesov

min

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

vyplachovač podložných mís

zariadenie určené na vyprázdňovanie, čistenie a dezinfekciu nádob
s biologickým odpadom
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Minimum

Maximum

Presne
3

10

vyplachovač podložných mís

vyrobené v súlade s požiadavkami STN EN ISO 15883-3

vyplachovač podložných mís

hygienická komora vyrobená z nerezovej ocele

vyplachovač podložných mís

integrovaný vyvíjač pary

vyplachovač podložných mís

dezinfekcia v rámci celého potrubného rozvodu a trysiek
zariadenia parou v každom procese

vyplachovač podložných mís

plnoautomatický priebeh procesov zabezpečený riadiacim
systémom s pamäťovo nastaviteľnými čistiacimi programami

vyplachovač podložných mís

funkcia uzamknutia dverí komory počas priebehu procesu

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy
Dodávateľ do svojej ponuky zahrnie všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky a to najmä: dopravné náklady,
náklady na manipuláciu, balenie, nakladanie, vykladanie, inštaláciu.
V prípade ak kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného štátu EU, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej výške %,
pričom fakturácia zo strany dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v príslušnej výške do
štátneho rozpočtu na Slovensku.
Dodávateľ predloží najneskôr do troch pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy prospektový materiál k predmetu zmluvy,
ktorý musí obsahovať technické a funkčné vlastnosti predmetu tak, aby na ich základe mohol obstarávateľ posúdiť splnenie
technických a funkčných parametrov predmetu zákazky.
Zariadenie musí byť nové nepoužívané a nerepasované.
Pri dodaní požadujeme doložiť certifikát alebo vyhlásenie o zhode.
Záručnú dobu požadujeme 24 mesiacov.
Splatnosť faktúry 60 dní.
Nástup servisného technika do 48 hodín.
Od úspešného dodávateľa požadujeme do siedmich dní po uzatvorení zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet.
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:
01.03.2017 11:14:00 - 28.04.2017 11:14:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
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3.4

Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

3,0000

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: 17 863,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 21 435,60 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 3.1, 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 17.02.2017 11:52:01
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ARJO-HUMANIC SK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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