Kúpna zmluva č. Z201534877_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:

UNOMED spol. s r. o.

Sídlo:

Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, Slovenská republika

IČO:

00612791

DIČ:
IČ DPH:

SK2020383222

Číslo účtu:
Tel:

0326505000

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Unometer Safeti Plus

Kľúčové slová:

špeciálny zdravotnícky materiál, vaky na moč, zberné vaky, hodinová diuréza

CPV:

33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu); 33141615-4 - Vaky na moč; 33141610-9 - Zberné vaky
Tovar; Služba

Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Systém na sledovanie hodinovej diurézy.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

komora

ml

500

zberný vak

ml

2000

spätný ventil

ks

2

dĺžka hadičky

cm

110

počet lumenov v hadičke

ks

2

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

100% uzavretý a kompaktný systém

áno
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Minimum

Maximum

Presne

Zberná komora 500ml, montovaná smerom hore, lineárna stupnica

áno

Graduácia na presné hodinové meranie diurézy

áno

Škála merania po 1 ml do 40-50ml, po 5 ml do 100-150ml, po 10-20ml
do 500ml
2l zberný vak s výpusťou, s 110cm hadičkou a spätným ventilom v
zbernom vaku-zabránenie retrogr. infekcie
µ hydrofóbne vzduchové ventily na zaistenie prúdenia vzduchu v
systéme
Špirála na hadičke proti zalomeniu

áno

Hadička s dvojitým lúmenom

áno

Konektor s bezihlovým odberovým portom KombiKon a spätným
ventilom
Univerzálny port je možné použiť s väčšinou štandardných striekačiek

áno

Závesný aparát-okrúhly hák, pripevňovacie popruhy a šnúrky

áno

„Face up“ transport

áno

Pozitívna vzorka na bakteriálny rast po 7 dňoch

všetky vzorky negatívne

2.4

áno
áno
áno

áno

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Predmet plnenia (tovar): musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.
Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.
1. Spôsob, čas a miesto dodania tovaru:
a) plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej objednávky kupujúceho podľa jeho aktuálnych
prevádzkových potrieb
b) miesto dodania a oprávnená osoba kupujúceho pre účely dodania a prevzatia tovaru bude upresnená dodávateľovi bezodkladne
po účinnosti zmluvy
c) súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, číslo objednávky,
ŠUKL kód, šarža
d) kupujúci pripúšťa dodanie vo forme inovácie tovaru pri súčasnom dodržaní všetkých dohodnutých 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:
26.11.2015 14:29:00 - 1.11.2016 14:30:00
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26.11.2015 14:29:00 - 1.11.2016 14:30:00
3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Množstvo:

600,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.0, účinná zo dňa 1.11.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 850,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 820,00 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 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015, 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 2.0, účinná zo dňa 1.11.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 13.11.2015 15:38:04
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
UNOMED spol. s r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 3 z 3

