Kúpna zmluva č. Z201541419_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:

BD BAMED, s.r.o

Sídlo:

1. mája 5470/46, 90101 Malacky, Slovenská republika

IČO:

35863170

DIČ:

2020208883

IČ DPH:

SK2020208883

Číslo účtu:

SK45750000000074002980880

Tel:

0915698001

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

BD-ESIV Parafínový zalievací systém

Kľúčové slová:

Parafínový zalievací modul s predhrievacími komorami a samostatný chladiaci modul

CPV:

38000000-5 - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel); 60000000-8 Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
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:
• Zalievanie biologického materiálu do parafínu

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

OLED úsporná obrazovka s dobrou viditeľnosťou so všetkých uhlov

áno

pravá a ľavá predhrievacia komora

áno

vyhrievacia plocha

áno

otvory pre vyhrievanie pinziet

áno

dispenzor parafínu

áno
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Minimum

Maximum

Presne

chladiacu plôšku

áno

individuálne nastaviteľné teploty pre jednotlivé časti

áno

vyhrievacie plochy na dvoch stranách Histo-trimmer - čistenie kaziet

áno

nastaviteľná lupa

áno

dva módy práce: automatický a manuálny

áno

tlačidlá so svetelnou indikáciou

áno

nízkonapäťové LED osvetlenie na ohybnom ramene

áno

Technická špecifikácia zalievacieho modulu
využitie modernej technológie vyhrievania

áno

rozsah teplôt

do 85 st. C

teplota chladenia

do -15 st. C

presnosť nastavenia

+- 1%

ovládanie parafínového dispenzoru

tlačidlom, nožným pedálom

programovateľná funkcia zapnutia a vypnutia

áno

rozmery pravej a ľavej predhrievacej komory

235 x 150 x 50 mm

rozmery pracovnej plochy

513 x 93 mm

napájanie

AC220V 50 Hz/ AC110V 60 Hz

príkon

1000 Va

vonkajšie rozmery

680x 580 x420 mm

hmotnosť

35 kg

Technická špecifikácia chladiaceho modulu:
digitálna obrazovka indikujúca nastavenú a skutočnú teplotu

áno

možnosť pripojiť chladiaci modul k zalievaciemu modulu

áno

vypnutie a zapnutie riadené zalievacím modulom

áno

rozsah teplôt

-15 st.C

rozmer chladiacej plochy

315 x 380 mm

napájanie

AC110 V 60 Hz

príkon

100 VA

poistky

F3A/AC250V

vonkajší rozmer

680 x 360 x 400

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Záručnú dobu požadujeme 24 mesiacov
Lehota dodania do 7 dní od uzavretia zmluvy
Certifikát alebo vyhlásenie o zhode
Doklady potrebné k riadnemu užívaniu predmetu plnenia- užívateľský manuál v slovenskom jazyku
Zariadenie musí byť nové, nepoužívané a nerepasované
Doba nahlásenia poruchy po dobu príchodu servisného technika požadujeme 48 hodín
Splatnosť faktúry 60 dní
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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:
27.1.2016 15:06:00 - 5.2.2016 15:06:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 600,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 720,00 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, 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.
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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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 15.1.2016 15:42:00
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
BD BAMED, s.r.o
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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