Kúpna zmluva č. Z201610683_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:

MARTEX EU, s.r.o.

Sídlo:

Vyšný Orlík 149, 09011 Vyšný Orlík, Slovenská republika

IČO:

44971214

DIČ:

2022884138

IČ DPH:

Sk2022884138

Číslo účtu:

SK31 0900 0000 0006 2272 3246

Tel:

0908367221

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Košele a nohavice - bavlna

Kľúčové slová:

košele, nohavice, pracovné odevy, oblečenie lekárske

CPV:

18110000-3 - Pracovné odevy; 18234000-8 - Nohavice; 33199000-1 - Lekárske odevy; 60000000-8
- Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 35113470-4 - Ochranné košele a nohavice
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:
• košele, nohavice, dámske a pánske, lekárske a iné

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Nohavice dámske lekárske biele

ks

400

Nohavice pánske lekárske biele

ks

60

Košeľa dámska biela s V výstrihom, 3 vrecká

ks

60

Košeľa dámska modrá s V výstrihom, 3 vrecká

ks

150

Košeľa dámska žltá s V výstrihom, 3 vrecká

ks

50

Košeľa pánska biela s V výstrihom, 3 vrecká

ks

20

Košeľa pánska modrá s V výstrihom, 3 vrecká

ks

5

Košeľa pánska žltá s V výstrihom, 3 vrecká

ks

10
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Minimum

Maximum

Presne

Polokošeľa, krátky rukáv, unisex, spevňujúca ramenná páska, golier a
rukávy zakončené rebrovým úpletom, transparentné gombíky

ks

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

nohavice veľkosť

pánska 48-60, dámska 46-56

materiál

100 % bavlna

farebnosť

biela

zapínanie

gombíky

strih
Pranie

2 predné vrecká, vzadu v páse guma, pánske-pútka na
opasok
95 st.C

Košeľa

pánske 48-60, dámske 46-56

materiál

100% bavlna

farebnosť

biela, modrá, žltá

pranie

95 st.C

Polokošeľa

S, M, L, XL, XXL

materiál

double pique (jemnejší úplet), min. 190g/m2

farba

tmavo šedý melír

2.4

130

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Počty kusov podľa jednotlivých veľkostí budú špecifikované víťaznému uchádzačovi po ukončení obstarania.
Objednávateľ upresní a oznámi dodávateľovi požiadavku na plnenie časti zmluvy - dodanie konkrétnych položiek a ich množstvo
elektronickou formou
Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. § 340b ods. 5 požadujeme lehotu
splatnosti faktúr 60 dní.
Víťazný uchádzač predloží certifikáty a protokoly o skúškach na hotové výrobky ( nie iba na materiál) podľa STN P ENV 14237:2003
Textílie pre zdravotníctvo do 5 dní od uzatvorenia zmluvy.
Dodávateľ musí mať v momente uzavretia zmluvy zápis v registri konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami
ZVO
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Trnava

Ulica a číslo:

A. Žarnova 11
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3.2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
27.5.2016 14:37:00 - 28.4.2017 14:37:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 885,0000
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: 4 660,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 592,00 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 10.5.2016 10:38:00
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
MARTEX EU, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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