Kúpna zmluva č. Z20166182_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:

S.A.B. Slovakia s.r.o

Sídlo:

Betliarska 3809/22, 85107 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

44674201

DIČ:

2022805378

IČ DPH:

SK2022805378

Číslo účtu:

SK54 3100 0000 0041 5001 8204

Tel:

+421948111411

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Rukavice vyšetrovacie nitrilové alebo ekvivalent

Kľúčové slová:

rukavice,bezlatexové,vyšetrovacie,nesterilné,nepúdrované,nitrilové

CPV:

18424300-0 - Jednorazové rukavice; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategória služieb:

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

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Ochrana a prevencia

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Balenie

ks

Dĺžka medián

mm

265

Sila pretrhnutia,medián

N

6

Hrúbka steny v oblasti dlaní meraná dvojito, medián

mm

0,15

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Materiál

nitril-butadién-kaučuk

Veľkosť

S, M, L

Spĺňajúce normy

ASTM,EN 455, EN 420, EN 374-1,-2,EN 374-3, 93/42 EHS,
89/686 EHS
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Minimum

Maximum

Presne
150

Skladovateľnosť

3 roky

Tvar rukavice

plne anatomicky tvarovaná forma s rolovanými okrajmi

Zloženie

bez obsahu latexových proteínov a púdru sú vhodné pre
pacientov a personál s rizikom alergií typi l.
AQL(Acceptable Quality Level) akceptovateľná úroveň
kvality 1,5
vhodné pri práci s cytostatikami podľa normy ASTM D 6978
-05,EN 374-3, pri práci s potravinami
povrch rukavíc je hladký a prsty sú textúrované

Kvalita
Použiteľnosť
Povrchová úprava
Hrúbka

stabilná hrúbka rukavíc od prstov až po zápästie dodáva
ideálne hmatové vlastnosti
v kategórii OOP(osobné ochranné pomôcky) spĺňajú
kategóriu III pre vysoké riziko
nitrilové rukavice poskytujú optimálnu ochranu pred
vírusovými infekciami a chemikáliami

Kategória ochrany
Ochrana

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Spôsob, čas a miesto dodania tovaru:
a) plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej/ telefonickej 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 a šarža.
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:
4.4.2016 10:48:00 - 31.3.2017 10:48:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

Celkový počet kusov rukavíc

Požadované množstvo: 1620000,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 38 625,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 46 350,00 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 22.3.2016 13:38:00
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
S.A.B. Slovakia s.r.o
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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