Kúpna zmluva č. Z20158602_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:

B.Braun Medical s.r.o.

Sídlo:

Hlučínska 3, 83103 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31350780

DIČ:

2020297609

IČ DPH:

SK2020297609

Číslo účtu:

SK4111110000001216579001

Tel:

+421263838920

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:
Kľúčové slová:
CPV:
Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

CENTRÁLNY VENÓZNY KATÉTER ANTIMIKROBIÁLNY ŠTVORLUMENOVÝ S RÚŠKOVACÍM
SETOM, 20 cm, V820
centrálny venózny katéter, štvorlumenový, quattro, antimikrobiálny, Certofix, quattro V820, protect,
P-vlna, intraatriálny zvod, CVK, katéter, venózny, rúškovací set
33000000-0 - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti;
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 33141200-2 - Katétre; 33141300-3 - Punkcia ciev,
prístroje na odber vzoriek krvi; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba
2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• zaistenie centrálneho venózneho prístupu
• podávanie liekov, krvi, tekutín, výživy
• meranie centrálneho venózneho tlaku

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

dĺžka katétra

cm

20

priemer katétra

F

8

priemer punkčnej ihly

mm

1,3

dĺžka punkčnej ihly

mm

70
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Minimum

Maximum

Presne

priemer lumenov

G

14/18/18/16

dĺžka vodiaceho drôtu

cm

50

prietok v jednotlivých lumenoch

ml/min

balenie

ks

10

rozmery rúšky

cm x cm

100 x 150

rozmery rúšky s otvorom priemeru 9 cm

cm x cm

75 x 100

počet kompresov 10 x 10 cm

ks

10

počet tampónov veľkosti 3

ks

6

plášť veľkosti XL

ks

1

priehľadné nádoby 120 ml

ks

2

kožné šijacé vlákno s ihlou

ks

1

podávacie kliešte plastové

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

materiál katétra

polyuretán

RTG kontrastný katéter

áno

dĺžkové značenie na katétri

centimetrové

špička katétra

atraumatická mäkká špička

antimikrobiálny katéter
spojovacie hadičky lumenov

technológia viazaného polyhexanid-metakrylátu
neuvoľnujúceho sa mimokatéter
transparentné s posuvnými svorkami

spojovacie hadičky lumenov

farebne odlíšené koncovky

spojovacie hadičky lumenov

automatický bezihlový stop-ventil na každej koncovke

fixácia katétra

dvojitá fixácia, jedna posúvna, možnosť prichytenia stehom

materiál vodiaceho drôtu

nitinol (zliatina titán-nikel)

vodiaci drôt

odolný voči zalomeniu a zauzleniu

vodiaci drôt

rovný koniec a J-koniec

vodiaci drôt

uložený v ochrannom púzdre, zavádzanie možné priamo z
púzdra
systém bočného zavedenia drôtu bez nutnosti odpojenia
ihly od striekačky
intraatriálny EKG zvod, zmena P-vlny

punkčná ihla
kontrola polohy katétra pri zavádzaní
príslušenstvo

40/15/15/40

rúškovací set - kovové inštrumenty

skalpel, trojdielna 5 ml striekačka, dilatátor, prepojovací
EKG kábel
nožnice 1 ks, pinzeta 1 ks, ihelec 1 ks

rúškovací set - ihly, striekačky

ihla G22 a G18 po 1 ks, striekačka 2 ml a 5 ml po 1 ks

rúškovací set - samostatne sterilný

áno

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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2.5

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:
3.6.2015 14:40:00 - 7.12.2015 14:43:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

bal

Množstvo:

70,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 558,10 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 269,72 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 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, 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.
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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 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 25.5.2015 15:20:01
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
B.Braun Medical s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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