Kúpna zmluva č. Z201711959_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:

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

Telefón:

0415071017

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

hypodermické injekčné ihly a injekčné striekačky, injekčné striekačky 3 - dielne a 2 - dielne,
inzulínové striekačky U - 100 s integrovanou ihlou

Kľúčové slová:

lekárske ihly, injekčné striekačky

CPV:

33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 33141310-6 - Injekčné striekačky;
33141320-9 - Lekárske ihly; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• 1.hypodermické jednorazové injekčné ihly čierne - určené na intravenózne, intramuskulárne a subkutánne podávanie
liečiv, odoberanie vzoriek a podávanie infúzií
• 2.hypodermické jednorazové injekčné ihly oranžové - určené na intravenózne, intramuskulárne a subkutánne
podávanie liečiv, odoberanie vzoriek a podávanie infúzií
• 3.hypodermické jednorazové injekčné ihly ružové - určené na intravenózne, intramuskulárne a subkutánne podávanie
liečiv, odoberanie vzoriek a podávanie infúzií
• 4.hypodermické jednorazové injekčné ihly žlté - určené na intravenózne, intramuskulárne a subkutánne podávanie
liečiv, odoberanie vzoriek a podávanie infúzií
• 5.hypodermické jednorazové injekčné ihly zelené - určené na intravenózne, intramuskulárne a subkutánne podávanie
liečiv, odoberanie vzoriek a podávanie infúzií
• 6.hypodermické jednorazové injekčné ihly modré - určené na intravenózne, intramuskulárne a subkutánne podávanie
liečiv, odoberanie vzoriek a podávanie infúzií
• 7. injekčná striekačka 2ml - nástroj na aplikáciu liečiv
• 8. injekčná striekačka 5ml - nástroj na aplikáciu liečiv
• 9. injekčná striekačka 10ml - nástroj na aplikáciu liečiv
• 10. injekčná striekačka 20ml - nástroj na aplikáciu liečiv
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• 11. injekčná striekačka 50/60ml s katétrovým zakončením - nástroj na aplikáciu liečiv
• 12. injekčná striekačka 50/60ml so závitovým zakončením - nástroj na aplikáciu liečiv
• 13. inzulínová striekačka 1ml U - 100 s integrovanou ihlou - striekačka určená na subkutánnu aplikáciu inzulínu
• 14. inzulínová striekačka 0,5ml U - 100 s integrovanou ihlou - striekačka určená na subkutánnu aplikáciu inzulínu
2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. veľkosť

gauge

22

1. vonkajší priemer

mm

0,7

1. dĺžka

mm

30

2. veľkosť

gauge

25

2. vonkajší priemer

mm

0,5

2. dĺžka

mm

25

3. veľkosť

gauge

18

3. vonkajší priemer

mm

1,2

3. dĺžka

mm

40

4. veľkosť

gauge

20

4. vonkajší priemer

mm

0,9

4. dĺžka

mm

40

5. veľkosť

gauge

21

5. vonkajší priemer

mm

0,8

5. dĺžka

mm

40

6. veľkosť

gauge

23

6. vonkajší priemer

mm

0,6

6. dĺžka

mm

30

7. objem

ml

2

7. mierka

ml

0,1

8. objem

ml

5

8. mierka

ml

0,2

9. objem

ml

10

9. mierka

ml

0,5

10. objem

ml

20

10. mierka

ml

1

11. objem

ml

50/60

11. mierka

ml

1

12. objem

ml

50/60

12. mierka

ml

1

13. objem

ml

1

13. mierka

jednotky

2

13. rozmer ihly

mm

12,7 x 0,33
(29G)

14. objem

ml

0,5

14. mierka

jednotky

1
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Minimum

Maximum

Presne

14. rozmer ihly

mm

8 x 0,30
(30G)

1. Celkovké požadované množstvo

ks

75 000

2. Celkové požadované množstvo

ks

35 000

3. Celkové požadované množstvo

ks

190 000

4. Celkové požadované množstvo

ks

55 000

5. Celkové požadované množstvo

ks

55 000

6. Celkové požadované množstvo

ks

10 000

7. Celkové požadované množstvo

ks

114 000

8. Celkové požadované množstvo

ks

171 000

9. Celkové požadované množstvo

ks

183 600

10. Celkové požadované množstvo

ks

128 640

11. Celkové požadované množstvo

ks

6 720

12. Celkové požadované množstvo

ks

1680

13. Celkové požadované množstvo

ks

43 500

14. Celkové požadované množstvo

ks

9 500

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. stena ihly

tenkostenná

1. Hrot

trojité zbrúsenie

1. regulérny hrot

áno

1. sterilizačná metóda

etylén oxid

1. obsahuje latex

nie

1. obsahuje DEPH

nie

1. materiál ihly

AISI 304

1. lubrikované

silikón

2. stena ihly

regulérna

2. Hrot

trojité zbrúsenie

2. regulérny hrot

áno

2. sterilizačná metóda

etylén oxid

2. obsahuje latex

nie

2. obsahuje DEPH

nie

2. materiál ihly

AISI 304

2. lubrikované

silikón

3. stena ihly

tenkostenná

3. Hrot

trojité zbrúsenie

3. krátky hrot

áno

3. sterilizačná metóda

etylén oxid

3. obsahuje latex

nie

3. obsahuje DEPH

nie

3. materiál ihly

AISI 304

3. lubrikované

silikón

4. stena ihly

tenkostenná

4. Hrot

trojité zbrúsenie

4. regulérny hrot

áno
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4. sterilizačná metóda

etylén oxid

4. obsahuje latex

nie

4. obsahuje DEPH

nie

4. materiál ihly

AISI 304

4. lubrikované

silikón

5. stena ihly

tenkostenná

5. Hrot

trojité zbrúsenie

5. regulérny hrot

áno

5. sterilizačná metóda

etylén oxid

5. obsahuje latex

nie

5. obsahuje DEPH

nie

5. materiál ihly

AISI 304

5. lubrikované

silikón

6. stena ihly

tenkostenná

6. Hrot

trojité zbrúsenie

6. regulérny hrot

áno

6. sterilizačná metóda

etylén oxid

6. obsahuje latex

nie

6. obsahuje DEPH

nie

6. materiál ihly

AISI 304

6. lubrikované

silikón

1.2.3.4.5.6. jednotlivo sterilne balené

áno

1.2.3.4.5.6. CE označenie

áno

7. zakončenie

koncentrické

7. mŕtvy priestor

0,07ml

8. zakončenie

ekcentrické

8. mŕtvy priestor

0,075ml

9. zakončenie

ekcentrické

9. mŕtvy priestor

0,10ml

10. zakončenie

ekcentrické

10. mŕtvy priestor

0,15ml

7.8.9.10. materiál

polypropylén

7.8.9.10. technická požiadavka

zadržiavací krúžok proti náhodnému vytiahnutiu piesta

7.8.9.10. technická požiadavka

transparentné telo striekačky

7.8.9.10. technická požiadavka

piest bielej farby

7.8.9.10. sterilizačná metóda

etylén oxid

11. materiál

polypropylén

11. zakončenie

koncentrické

11. typ zakončenia kónusu

katétrové

11. technická požiadavka

zadržiavací krúžok proti náhodnému vytiahnutiu piesta

11. mŕtvy priestor

0,20 ml

11. technická požiadavka

transparentné telo striekačky

11. tlak

45 PSI

11. technická požiadavka

piest bielej farby

11. sterilizačná metóda

etylén oxid
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12. materiál

polypropylén

12. zakončenie

koncentrické

12. typ zakončenia kónusu

Luer-Lock

12. technická požiadavka

zadržiavací krúžok proti náhodnému vytiahnutiu piesta

12. mŕtvy priestor

0,20ml

12. technická požiadavka

transparentné telo striekačky

12. tlak

45 PSI

12. technická požiadavka

piest bielej farby

12. sterilizačná metóda

etylén oxid

13.14. lubrikovaná ihla

áno

13.14. materiál striekačky

polypropylén

13.14. materiál ihly

chirurgická oceľ

13.14. skosenie ihly

v troch rovinách

13.14. sterilizačná metóda

gamma žiarenie

7.8.9.10.11.12.13.14. technická požiadavka

bez latexu

7.8.9.10.11.12.13.14. lubrikant

silikón

7.8.9.10.11.12.13.14. technická požiadavka

bez DEPH

7.8.9.10.11.12.13.14. technická požiadavka

bez Bisphenolu A

7.8.9.10.11.12.13.14. technická požiadavka

bez PVC

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej objednávky kupujúceho podľa jeho aktuálnych
prevádzkových potrieb.
Súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, kód tovaru,
ŠÚKL kód a šarža.
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.
Termín dodania tovaru je najneskôr 7 pracovných dní od odoslania objednávky.
Predmet plnenia (tovar): musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecikácii. Ak predmet plnenia nebude
spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo odstúpiť od 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 nižšiu
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 medziním poskytovanou cenou podľa tejto
zmluvy a nižšou cenou.
Požaduje sa zaslať emailom rozpis ceny bez DPH, výšku DPH, cenu s DPH a rozpis množstva položiek v balení a to do 3
pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.
Po uzavretí zmluvy sa požaduje zaslať do siedmych pracovných dní 3 ks vzoriek z každého druhu materiálu.
Pri nevyhovujúcih vzorkách si kupujúci vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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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:
31.03.2017 12:51:00 - 03.04.2018 12:51:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

Celkový požarovadný počet kusov

Požadované množstvo:

1078640,0000

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: 22 499,17 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 26 999,00 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 3.1, 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 20.03.2017 11:56:01
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
VIDRA a spol. s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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