Zmluva o poskytovaní služieb č. Z20188963_Z
uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 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:

CHIROSAN, s.r.o.

Sídlo:

Sadová 2, 92203 Vrbové, Slovenská republika

IČO:

36239739

DIČ:

2020170911

IČ DPH:

Sk2020170911

Číslo účtu:

Sk4502000000001427321254

Telefón:

0903725588

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Servis (opravy a údržba) sterilizačnej techniky

Kľúčové slová:

oprava, údržba, servis, zdravotníckej techniky,

CPV:

50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení

Druh/y:

Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Servis (opravy a údržba) sterilizačnej techniky

Funkcia
- oprava prístroja po nahlásení poruchy
- údržba - preventívna prehliadka s elektrickou kontrolou zdravotníckej techniky v zmysle STN EN 334100 sterilizačnej
techniky
- zabezpečenie údržby vyškolenými servisnými technikmi
Technické vlastnosti

Jednotka

Sterilizátor HS 401 PA, v.č. 628

ks

1

Sterilizátor HS 62 A, v.č. 850209

ks

1

Sterilizátor HS 122 A, v.č. 850788

ks

1

Sterilizátor HS 121 A, v.č. 810265

ks

1

Sterilizátor HS 62 A, v.č. 850246

ks

1

Sterilizátor STE 69/I, v.č. 79232

ks

1

Sterilizátor PS 20 A, v.č. 821207

ks

1

Sterilizátor HS 401 PA, v.č. 580

ks

1

Destilátor DPE 10, v.č. 5250

ks

1
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Minimum

Maximum

Presne

Sterilizátor HS 202 A, v.č. 880407

ks

1

Sterilizátor HS 121 A, v.č. 800497

ks

1

Sterilizátor HS 202 A, v.č. 86199

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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, aby dodávateľ predložil zoznam kontaktných osôb - servisných technikov s telefónnym číslom a mailovými
adresami do 5 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Objednávateľ bude nahlasovať poruchy telefonicky alebo mailom.
Nástup servisného technika na opravu do 24 hodín od nahlásenia.
Dodávateľ po vykonaní preventívnej prehliadky vystaví servisný výkaz, kde uvedie názov, typ a výrobné číslo prístroja, popis
vykonanej práce, názov a počet použitých náhradných dielov, cestovné v km a dá si výkaz podpísať poverenému pracovníkovi
na oddelení.
Dodávateľ bude fakturovať cenu ako mesačný paušál.
Zmluva je uzatvorená na dobu určitú - na obdobie 1 roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Splatnosť faktúry 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.
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:
09.03.2018 09:20:00 - 11.03.2019 09:21:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1,0000

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
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4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 091,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 510,00 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 3.2, 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 10:00:01
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
CHIROSAN, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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