Kúpna zmluva č. Z201821271_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:

JNL s.r.o.

Sídlo:

Uzovce 26, 08266 Uzovce, Slovenská republika

IČO:

51026414

DIČ:

2120572300

IČ DPH:

SK2120572300

Číslo účtu:

SK9011000000002946043502

Telefón:

+421918636916

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Podložky a plienky

Kľúčové slová:

Podložka pod chorých rozmer 60x60 cm, Podložka pod chorých rozmer 60x90 cm,
Jednorázové plienky pre dospelých

CPV:

33751000-9 - Jednorazové plienky; 33772000-2 - Jednorazové papierové výrobky

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Podložka pod chorých rozmer 60x60 cm
2. Podložka pod chorých rozmer 60x60 cm
3. Podložka pod chorých rozmer 60x90 cm
4. Podložka pod chorých rozmer 60x90 cm
5. Jednorazové plienky pre dospelých
6. Jednorazové plienky pre dospelých
Položka č. 1:

Podložka pod chorých rozmer 60x60 cm

Funkcia
Zdravotnícka pomôcka pod chorých, najčastejšie ležiacich pacientov, určená na používanie ako dodatočná ochrana ktorá
umožní udržiavať posteľnú bielizeň i posteľ v čistote. Slúži ako dočasná ochrana postele a posteľnej bielizne pred navlhčením.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Dĺžka

cm

60

Šírka

cm

60

Savosť

ml

1200

Celkové požadované množstvo

ks
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Maximum

Presne

346 500

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Materiálové zloženie spodnej vrstvy podložky

PE nepriepustná fólia s protišmykovou úpravou

Materiálové zloženie vrchnej vrstvy podložky

PP netkaná textília

Savé jadro

100 % celulóza, formované do geometrických tvarov, môže
obsahovať superabsorbent. Okraje podložky uzatvorené - ochrana
proti pretečeniu.

Technická požiadavka

Bez obsahu latexu, nesterilné a na jednorazové použitie

Spĺňa normy a smernice

Rady EU 93/42 EES, výrobky sú certifikované a označené CE

Položka č. 2:

Podložka pod chorých rozmer 60x60 cm

Funkcia
Zdravotnícka pomôcka pod chorých, najčastejšie ležiacich pacientov, určená na používanie ako dodatočná ochrana ktorá
umožní udržiavať posteľnú bielizeň i posteľ v čistote. Slúži ako dočasná ochrana postele a posteľnej bielizne pred navlhčením.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Dĺžka

cm

60

Šírka

cm

60

Savosť

ml

1200

Celkové požadované množstvo

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Materiálové zloženie spodnej vrstvy podložky

PE nepriepustná fólia s protišmykovou úpravou

Materiálové zloženie vrchnej vrstvy podložky

PP netkaná textília

Savé jadro

100 % celulóza, formované do geometrických tvarov, môže
obsahovať superabsorbent. Okraje podložky uzatvorené - ochrana
proti pretečeniu.

Technická požiadavka

Bez obsahu latexu, nesterilné a na jednorazové použitie

Spĺňa normy a smernice

Rady EU 93/42 EES, výrobky sú certifikované a označené CE

Položka č. 3:

Maximum

Presne

346 500

Podložka pod chorých rozmer 60x90 cm

Funkcia
Zdravotnícka pomôcka pod chorých, najčastejšie ležiacich pacientov, určená na používanie ako dodatočná ochrana ktorá
umožní udržiavať posteľnú bielizeň i posteľ v čistote. Slúži ako dočasná ochrana postele a posteľnej bielizne pred navlhčením.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Dĺžka

cm

90

Šírka

cm

60

Savosť

ml

1700

Celkové požadované množstvo

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Materiálové zloženie spodnej vrstvy podložky

PE nepriepustná fólia s protišmykovou úpravou

Materiálové zloženie vrchnej vrstvy podložky

PP netkaná textília

Savé jadro

100 % celulóza, formované do geometrických tvarov, môže
obsahovať superabsorbent. Okraje podložky uzatvorené - ochrana
proti pretečeniu.

Technická požiadavka

Bez obsahu latexu, nesterilné a na jednorazové použitie

Spĺňa normy a smernice

Rady EU 93/42 EES, výrobky sú certifikované a označené CE

Položka č. 4:

Podložka pod chorých rozmer 60x90 cm

Funkcia
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Maximum

Presne

33 600

Zdravotnícka pomôcka pod chorých, najčastejšie ležiacich pacientov, určená na používanie ako dodatočná ochrana ktorá
umožní udržiavať posteľnú bielizeň i posteľ v čistote. Slúži ako dočasná ochrana postele a posteľnej bielizne pred navlhčením.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Dĺžka

cm

90

Šírka

cm

60

Savosť

ml

1700

Celkové požadované množstvo

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Materiálové zloženie spodnej vrstvy podložky

PE nepriepustná fólia s protišmykovou úpravou

Materiálové zloženie vrchnej vrstvy podložky

PP netkaná textília

Savé jadro

100 % celulóza, formované do geometrických tvarov, môže
obsahovať superabsorbent. Okraje podložky uzatvorené - ochrana
proti pretečeniu.

Technická požiadavka

Bez obsahu latexu, nesterilné a na jednorazové použitie

Spĺňa normy a smernice

Rady EU 93/42 EES, výrobky sú certifikované a označené CE

Položka č. 5:

Maximum

Presne

33 600

Jednorazové plienky pre dospelých

Funkcia
Zdravotnícka pomôcka pre dospelých pacientov so strednou až ťažkou inkontinenciou moču a stolice
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Savosť

ml

2500

Celkové požadované množstvo

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Požadovaná veľkosť

L

Technická požiadavka

Trojvrstvové, anatomicky tvarované absorbčné jadro

Plienka obsahuje

Tvarovacie pásky proti pretekaniu, indikátor vlhkosti,priedušné
boky umožňujúce pokožke dýchať

Absorbčné jadro

1. vrstva 100% sulfátová buničina, bielená bez chlóru 2. vrstva
sulfátová buničina so superabsorbčným polymerom 3.vrstva
celulóza

Položka č. 6:

Maximum

Presne
162 000

Jednorazové plienky pre dospelých

Funkcia
Zdravotnícka pomôcka pre dospelých pacientov so strednou až ťažkou inkontinenciou moču a stolice
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Savosť

ml

2500

Celkové požadované množstvo

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Požadovaná veľkosť

L

Technická požiadavka

Trojvrstvové, anatomicky tvarované absorbčné jadro

Plienka obsahuje

Tvarovacie pásky proti pretekaniu, indikátor vlhkosti,priedušné
boky umožňujúce pokožke dýchať

Absorbčné jadro

1. vrstva 100% sulfátová buničina, bielená bez chlóru 2. vrstva
sulfátová buničina so superabsorbčným polymerom 3.vrstva
celulóza

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:
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Maximum

Presne
162 000

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej objednávky kupujúceho podľa jeho aktuálnych
prevádzkových potrieb. V prípade, ak Objednávateľovi nevznikne prevádzková potreba, vyhradzuje si právo neodobrať
požadované množstvo tovaru.
Dodávateľ svojim predložením ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky kvalifikačné, odborné,
technické a iné predpoklady, má predpísané povolenia a skúšky a spĺňa akékoľvek iné predpoklady stanovené príslušnými
právnymi predpismi a záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie plnenia.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 5 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 5 dní od uzavretia zmluvy
Súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, kód tovaru a
číslo šarže.
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 3 pracovných dní od odoslania objednávky.
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
Pokračovanie: objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou
podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
Zmluvné strany sa dohodli, že svoje vzájomné pohľadávky nepostúpia (ani s nimi nebudú 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.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok a zakladá právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy.
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 11

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.08.2018 08:00:00 - 31.07.2021 23:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

346500,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 165 434,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 198 520,80 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 16.05.2018 10:38:03
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
JNL s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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