Kúpna zmluva č. Z201644773_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:

Lavaton s.r.o.

Sídlo:

Bulharská 44, 91700 Trnava, Slovenská republika

IČO:

36244848

DIČ:

2020166412

IČ DPH:

SK2020166412

Číslo účtu:

SK658120000001347018060

Tel:

0907649041

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Pranie a chemické čistenie nemocničnej bielizne

Kľúčové slová:

pranie, čistenie, dezinfekcia, bielenie, žehlenie, skladanie, balenie/triedenie, drobné opravy
nemocničnej bielizne, dovoz čistej hygienickej bielizne a odvoz použitej bielizne
98310000-9 - Pranie a chemické čistenie; 98311000-6 - Zber bielizne; 98315000-4 - Žehlenie;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Služba

CPV:
Druh/y:
Kategória služieb:
2.2

27. Ostatné služby

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
••
Pranie rovnej a tvarovanej nemocničnej bielizne a ostatnej bielizne v rozsahu, kvalite, podmienkach a
lehotách uvedených nižšie
••
Poskytovanie služieb bude vykonávané v súlade s vyhláškou MZ SR č. 553/2007 Z. z. v platnom znení a
podľa schváleného režimu prania zdravotníckej bielizne príslušným RÚVZ
••
Pranie s profesionálnymi pracími a pomocnými prostriedkami schválenými pre pranie nemocničnej bielizne
••

Čistenie a dezinfekcia (termodezinfekčný a chemodezinfekčný proces prania) nemocničnej bielizne

• • Pranie bielizne s tým, že bude dosiahnuté optimálne pH ( nealergizujúce pokožku) vypratej bielizne
••

Žehlenie vyčistenej bielizne

••
Drobné opravy bielizne (opravy gombíkových dierok, našívanie chýbajúcich gombíkov, navliekanie
chýbajúcich kepoviek, zašívanie rozpáraných častí, plátanie drobných dier a roztrhnutí a pod.)
••
Kompletná manipulácia s bielizňou, t.j. fyzické prevzatie použitej bielizne z miest plnenia a fyzické
odovzdanie vypranej bielizne zodpovedným pracovníkom na miesta plnenia
••
Triedenie bielizne podľa sortimentu a podľa organizačných jednotiek/pracovísk v prepravných vozíkoch, resp.
v osobitných obaloch s označením názvu oddelenia, viazanie a balenie vypranej bielizne podľa potrieb a požiadaviek
objednávateľa do obalov.
••
Odvoz použitej bielizne a dovoz vyčistenej bielizne v určených časoch do určených priestorov objednávateľa
zabezpečí dodavateľ
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••
Pranie plienok a novorodeneckej bielizne vyžaduje šetrné nealergizujúce pranie, operačná a farebná
bielizeň vyžaduje zabezpečiť pranie so zachovaním farby, žehliť a skladať podľa pokynov objednávateľa.
••
Infekčná bielizeň bude odovzdaná dodávateľovi bez triedenia, v pôvodnom obale z oddelenia. Vyčistená
bielizeň bude odovzdaná objednávateľovi samostatne balená, na samostatnom súpise
• • Odvoz špinavých plienok požadujeme 5 krát v týždni o 08,00 h a ich dovoz požadujeme v ten istý deň s ostatným
objemom bielizne o 14,00 h
••
Objem bielizne na pranie 5 krát v týždni, dovoz bielizne požadujeme do 14.00 h nasledujúceho dňa, v
prípade odvozu špinavej bielizne v piatok, je dodanie čistej bielizne v nasledujúci pondelok do 14.00 h (spolu za mesiac cca
20 760 kg)
••
Biologicky znečistená bielizeň a infekčná bielizeň pre individuálne pranie musí byť praná osobitne s
dodržaním hygienicko-epidemiologického režimu a čistá odovzdaná objednávateľovi
••
Dodávateľ zodpovedá za bielizeň od prevzatia použitej bielizne na pranie na základe Súpisu nemocničnej
bielizne až do odovzdania vyčistenej bielizne, potvrdené podpisom na Súpise nemocničnej bielizne.
2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

nemocničná bielizeň podľa nižšie uvedenej podrobnej špecifikáciíí predpoklad na 1 mesiac
Paplón

kg

21000

ks

140

Vankúš

ks

80

Deka cca 16 ks/1 mesiac

kg

35

Dekuba

kg

4

Dupačky cca 25 ks/1 mesiac

kg

3

Handra cca 75 ks/1 mesiac

kg

10

Kompres cca 18 ks/1 mesiac

kg

15

Košeľa modrá cca 15 ks/1 mesiac

kg

3

Košeľa biela lekárska cca 35 ks/ 1 mesiac

kg

10

Košeľa operačná biela cca 12 ks/ 1 mesiac

kg

3

Košeľa pacientská cc 1551 ks/1mesiac

kg

500

Košeľa operačná zelená cca 25 ks/1 mesiac

kg

6

Nohavice biele lekárske cca 60 ks/ 1 mesiac

kg

30

Nohavice operačné zelené

kg

1

Obliečka na paplón cca 8700ks/ 1 mesiac

kg

9000

Obliečka na vankúš cca 7200 ks/1 mesiac

kg

1600

Obrus cca 30 ks/ 1 mesiac

kg

15

Osuška tetra cca 60 ks/1 mesiac

kg

12

Obliečka na paplón detská cca 80 ks/1 mesiac

kg

40

Plachta malá cca 12 ks/1 mesiac

kg

6

Plachta veľká cca 10500 ks/ 1 mesiac

kg

7100

Plášť lekársky cca 15 ks/1 mesiac

kg

10

Plášť operačný zelený cca 60ks/1 mesiac

kg

30

Plienka cca 3750 ks/ 1 mesiac

kg

320

Pyžamo blúza veľká cca 600/1 mesiac

kg

180

Pyžamo nohavice veľké cca 420 ks/1 mesiac

kg

160

Pyžamo blúza detská

kg

2

Pyžamo nohavice detské

kg

1

Rúška malá cca 500 ks/1 mesiac

kg

70
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Minimum

Maximum

Presne

Rúška veľká

kg

4

Spodky

kg

1

Šaty biele, žlté a modré

kg

3

Teplákové nohavice cca 60ks/1 mesiac

kg

24

Tielko cca 25 ks/1 mesiac

kg

3

Tričko cca110 ks/1 mesiac

kg

24

Uterák ľanový cca 1500 ks/ 1 mesiac

kg

200

Uterák froté cca 1200/ 1 mesiac

kg

270

Utierka cca 200 ks/ 1 mesiac

kg

120

Vložka do zavinovačky cca 700ks/1 mesiac

kg

260

Vrece na bielizeň cca 140ks/1 mesiac

kg

30

Hygienické vrecko cca 25ks/1 mesiac

kg

4

Návlek na zavinovačku cca710 ks/1 mesiac

kg

130

Zástera sesterská prúžková

kg

1

Záves cca 70 ks/ 1 mesiac

kg

100

Župan cca 200 ks/1 mesiac

kg

150

Košieľka kojenecká cca 61 ks/1 mesiac

kg

15

Kabát vlnený

kg

3

Dečka detská

kg

1

Plachta zelená cca 20 ks/1 mesiac

kg

12

Osuška froté cca 20 ks/1 mesiac

kg

10

Župan detský

kg

3

Košeľa žltá

kg

2

Mikina

kg

2

Kabát kojenecký

kg

1

Návlek na bombu

kg

1

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodávateľ predloží v lehote do 48 hodín od uzavretia zmluvy platnú kópiu rozhodnutia RUVZ o povolení na prevádzku práčovne.
Dodávateľ predloží v lehote do 48 hodín od uzavretia zmluvy platný prevádzkový poriadok práčovne schválený príslušným RUVZ, s
harmonogramom striedania dezinfekčných prostriedkov
Dodávateľ predloží v lehote do 48 hodín od uzavretia zmluvy meno kontaktnej osoby/osôb zodpovedných za plnenie zmluvy
(preberanie a odovzdávanie bielizne), vrátane kontaktných údajov (tel., e-mail, fax).
Dodávateľ predloží v lehote do 48 hodín od uzavretia zmluvy objednávateľovi kalkuláciu jednotkovej ceny v EUR bez DPH a s DPH
na 1 kg prania, čistenia, dezinfekcie, bielenia, žehlenia, skladania, balenia/triedenia, drobných opráv nemocničnej bielizne, dovozu a
odvozu bielizne
Kalkulácia jednotkovej ceny musí vychádzať z podielu vysúťaženej celkovej ceny a požadovaného množstva (249 120 kg) bielizne na
obdobie 12 mesiacov a musí byť zachovaná počas celého zazmluvneného obdobia a bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť dokumentácie
po uzavretí zmluvy.
Objednávateľ trvá na dodržaní prepočítanej jednotkovej ceny počas celého zmluvného obdobia pri plnení zmluvy podľa skutočných
potrieb objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť množstvo textilu u jednotlivých položiek pri zachovaní jednotkových
cien.
Predpokladaná doba plnenia je 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy, resp. do doby naplnenia zmluvného finančného objemu
podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane skôr.
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Dodávateľ predloží harmonogram plnenia, termín a miesto preberania a odovzdávania bielizne, zodpovedné osoby objednávateľa a
kontaktné údaje do 48 hodín od uzavretia zmluvy.
Čiastkové plnenie zmluvy bude vykonávané podľa skutočných potrieb objednávateľa, na základe zmluvnými stranami potvrdených
súpisiek o odovzdanom a prevzatom množstve prádla v kg s následnou fakturáciou po dodaní služieb.
Poskytovanie služieb žiadame počas pracovných dní denne, ( okrem soboty a nedele ), tzn. dodržať 24 hod. dobu pracieho a
manipulačného cyklu. Pri praní plienok požadujeme odvoz špinavých o 08,00 hod. a dovoz vypraných toho istého dňa o 14,00 hod.
Bielizeň na pranie bude odovzdávať dodávateľ samostatne zabalenú a uloženú v samostatných prepravných vozíkoch tak, ako bola
prevzatá od objednávateľa na základe samostatného súpisu.
Reklamácie, ktorých predmetom bude nekvalitne vypraná bielizeň, praním poškodená, zamenená, zafarbená, chýbajúca bielizeň a
pod. bude vykonávaná reklamačným listom, resp e-mailom (poverenou osobou). Dodávateľ je povinný oprávnenú reklamáciu vybaviť
do 2 prac.dní.
V prípade poškodenia alebo straty bielizne odovzdanej objednávateľom dodávateľovi, je dodávateľ povinný objednávateľovi uhradiť v
celej výške náklady súvisiace so stratou alebo opravou bielizne.
Dodávateľom uvedená cena za jednotku množstva (kg) je konečná a zahŕňa všetky náklady spojené s dodávkou a zároveň bude
podkladom pre mesačné zúčtovanie.
Dodávateľ vystaví a doručí faktúru za príslušný kalendárny mesiac do 10 dní nasledujúceho kalendárneho mesiaca, splatnosť faktúry
je 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Dodávateľ garantuje dodávku zmluvných služieb za nezmenených obchodných podmienok aj v prípade poruchy – výpadok
prevádzkyschopnosti dodávateľa a to formou zabezpečenia náhradného plnenia, pri dodržaní podmienok rovnakej ceny služieb,
pracieho a manipul.cyklu
Žiadna zo zmluvných strán nepostúpi svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu
druhej zmluvnej strany. Písomný súhlas za objednávateľa je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v zmluve sa bude považovať za podstatné porušenie
zmluvných podmienok.
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:
19.12.2016 11:36:00 - 18.12.2017 00:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kg

Požadované množstvo: 249120,0000
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: 117 000,00 EUR
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4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 140 400,00 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 07.12.2016 13:03:01
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Lavaton s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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