Kúpna zmluva č. Z20189030_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:

PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier

Sídlo:

Wolkrova 5, P.O.BOX 212, 85101 Bratislava 5, Slovenská republika

IČO:

33768897

DIČ:

1020216285

IČ DPH:

SK1020216285

Číslo účtu:
Telefón:

0903833705

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Jednorazové utierky Z-Z skladané a v roliach, zásobníky

Kľúčové slová:

hygienická potreba, utierky

CPV:

33711430-0 - Jednorazové utierky; 33763000-6 - Papierové uteráky na ruky; 42968000-9 Dávkovače; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Jednorazové utierky Z-Z skladané a v roliach, zásobníky

Funkcia
hygienická potreba, utierky jednorázové na ruky
Technické vlastnosti

Jednotka

Pol.č 1. Utierky jednorazové Z-Z skladané natur, recykel,
1bal=250ks

bal

- rozmer

mm

24,5x23

- gramáž

g/m2

40

- počet balení v kartóne

ks

20

Pol. č 2. Utierka jednorázová rolovaná so stredovým
odvíjaním, 2-vrstvová, biela, vhodná do MIDI (MAXI)
zásobníkov

rol

7500

- gramáž rolky

g

730

850

- rozmer útržku

mm

23,5x19

35x20

- šírka kotúča

cm

19

20

- priemer rolky s dutinkou

cm

17
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Minimum

Maximum

Presne
48900

25x23,2

- dutinka

cm

5

- počet kusov v balení

ks

6

Pol.č. 3 - Zásobník na MIDI (MAXI) utierky

ks

60

Pol.č. 4 - Zásobník na Z-Z utierky

ks

30

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Zásobník vyrobený

z ABS plastu

Priehľadné okienko

na kontrolu utierok v zásobníku

Možnosť uzamykať zásobník

áno

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia (vyloženie tovaru na miesto určenia- sklad )
Dodávateľ predloží podrobný rozpis jednotkových cien bez DPH a s DPH do 5 dní od uzatvorenia zmluvy
Dodávku tovaru realizovať v pracovných dňoch v čase od 08 00 hod. do 14 00 hod.
Plnenie predmetu a dodanie tovaru sa bude realizovať na základe čiastkových mailových objednávok a čiastkových faktúr,
podľa aktuálnych prevádzkových potrieb objednávateľa
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 cenou 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.
V prípade ak kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej
výške %, pričom fakturácia zo strany dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v prísl. výške
% do štátneho rozpočtu na Slovensku cez prísl. daňový úrad.
Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. § 340b ods. 5 požadujeme lehotu
splatnosti faktúr 60 dní .
Zmluvné strany sa dohodli, že svoje vzájomné pohľadávky nepostúpia a ani s nimi nebudú inak obchodovať s treťou stranou
bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností postúpenie
pohľadávky bez písomného súhlasu druhej strany spôsobuje neplatnosť takéhoto úkonu. Prípadný súhlas objednávateľa je
platný iba za podmienky, že bol udelený predchádzajúci súhlas zriaďovateľa objednávateľa MZ SR.
Názov
2.4

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. Žarnova č. 11

Čas / lehota plnenia zmluvy:
07.03.2018 13:08:00 - 08.03.2021 13:11:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks
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Požadované množstvo:
3.4

56490,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 20 494,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 24 592,80 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 02.03.2018 15:10:01
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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