Kúpna zmluva č. Z201616781_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:

VIDRA a spol. s.r.o.

Sídlo:

Štrková 8, 01196 Žilina, Slovenská republika

IČO:

31589561

DIČ:

2020443777

IČ DPH:

SK2020443777

Číslo účtu:

SK26 0200 0000 0013 3883 9457

Tel:

0415071017

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Ovínadlá hydrofilné pletené

Kľúčové slová:

obvínadlo, obväz, hydrofilný, pletený, rana, ošetrovanie,ovínadlo,

CPV:

33141113-4 - Ovínadlá; 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu); 33141110-4 - Chirurgické obväzy; 33141116-6 - Balíky obväzov;
33141119-7 - Obklady/obväzy
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:
• Ošetrovanie akútnych aj chronických rán.
• 1. Ovínadlo hydrofilné pletené 8cmx10m
• 2. Ovínadlo hydrofilné pletené 10cmx10m
• 3. Ovínadlo hydrofilné pletené 12cmx10m
• 4. Ovínadlo hydrofilné pletené 14cmx10m

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. Šírka

cm

1. Dĺžka

m

1. Celkové požadované množstvo

ks
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Minimum

Maximum

Presne
8

10
4440

2. Šírka

cm

2. Dĺžka

m

2. Celkové požadované množstvo

ks

3900

3. Šírka

cm

12

3. Dĺžka

m

3. Celkové požadované množstvo

ks

6250

4. Šírka

cm

14

4. Dĺžka

m

4. Celkové požadované množstvo

ks

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Materiál

100 % bavlna

2.4

10
10

10

10
4800

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Dodávky predmetu zákazky budú realizované postupne počas zmluvného obdobia na základe čiastkových (min.týždenných)
písomných objednávok objednávateľa v závislosti od jeho prevádzkových potrieb.
Fakturácia sa bude realizovať po uskutočnení jednotlivých dodávok.
Požaduje sa v zmysle § 340 b) ods.5 zákona č.513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť faktúry
v lehote 60 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia predmetu zmluvy. Tieto platobné podmienky majú prednosť pred
ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok EKS.
Súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, číslo objednávky a
šarža.
Požaduje sa zaslať mailom rozpis ceny bez DPH, výšku DPH, cenu s DPH a rozpis množstva položiek v balení a to do 3 pracovných
dní od uzatvorenia zmluvy.
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 nižsšiu cenu plnenie
poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cennou 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.
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:
20.7.2016 10:55:00 - 31.7.2017 10:55:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

Celkové požadované množstvo ks

Požadované množstvo: 19390,0000
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: 3 900,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 10,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 290,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

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

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 7.7.2016 11:34:01
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
VIDRA a spol. s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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