Kúpna zmluva č. Z202024949_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Rastislavova 43, 04190 Košice, Slovenská republika
00606707
2021141969
SK2021141969
IBAN: SK06 8180 0000 0070 0028 0550
+421556153150

Dodávateľ:
Obchodné meno:

AUDY s.r.o.

Sídlo:

Živného 1a, 63500 Brno, Česká republika

IČO:

00544426

DIČ:

CZ0054222226

IČ DPH:

SK4020201273

Bankové spojenie:

IBAN: SK3675000000004002396326

Telefón:

0650401014

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Jedálenský servírovací stolík,prísuvný k posteli

Kľúčové slová:

manipulačný stolík na kolieskach, jedálenský servisovací stolík, stolík prísuvný k posteli,
stolík na odkladanie,

CPV:

39143210-1 - Jedálenské stoly; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Jedálenský servírovací stolík,prísuvný k posteli

Funkcia
Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi tovar "Jedálenský servírovací stolík, prísuvný k posteli"
v počte 6 ks, uvedený v technickej špecifikácií v kvalite a podľa požiadaviek objednávateľa vrátane balenia, manipulácie,
dopravy prepravnými prostriedkami dodávateľa, inštalácie . Jedálenské servírovacie stolíky, prísuvné k posteli sú určené
ležiacim ľudom, ktorí majú obmedzenú pohyblivosť.
Technické vlastnosti

Jednotka

Jedálenský stolík na kolieskach - počet kusov

ks

výškové nastavenie (minimum-maximum):

cm

68

105

rozmer stolíka (minimum-maximum):

cm

80x50

85x55

rozmer jedálenskej dosky (dĺžka x šírka minimum-maximum):

cm

65x40

75x45

celková nosnosť jedálenskej dosky (minimum):

kg

10

celkový počet otočných koliesok:

ks

4

z toho počet otočných koliesok s brzdou:

ks

2

kolieska rozmer:

mm

50

plastový nárazník na kolieska:

ks

4
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Minimum

Maximum

Presne
6

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

-konštrukcia vozíka:

z akostnej ocele

-povrchová úprava:

opatrená povrchovou úpravou z vypálených práškových
lakovaných farieb RAL

- plynule nastaviteľná výška jedálenskej dosky pomocou
mechanickej aretácie (skrutkou)
- jedálenská doska vyrobená z lamina alebo plastová po
celom obvode zvýšené okraje, čím sa zabráni pádu
drobných predmetov
- jedálenský stolík s možnosťou zasunutia podvozku pod
lôžko s dobre prístupnou jedálenskou doskou
farba
2.3

bielo-sivá
Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodávateľ je povinný do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvného vzťahu bez vyzvania objednávateľa, doručiť kontaktnej
osobe objednávateľa elektronickou formou:
štruktúrovaný rozpočet ceny s uvedením - jednotková cena za MJ v EUR bez DPH, sadzba DPH v %, jednotková cena za MJ
v EUR s DPH, celková cena predmetu zákazky v EUR bez DPH, celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH. V
predloženom rozpočte je dodávateľ povinný uviesť kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie predmetu zákazky.
Ak predkladaný "ekvivalent" nebude spĺňať minimálne podmienky uvedené v technickej špecifikácií tejto zmluvy, objednávateľ
si vyhradzuje právo neprijať navrhované ekvivalentné riešenie/variant.
Objednávateľ skontroluje a vyhodnotí dodávateľom predložené doklady do 2 pracovných dní a následne zašle oznámenie
elektronickou formou kontaktnej osobe dodávateľa a v prípade:
ak predložené doklady nebudú doručené v stanovenom termíne a/alebo nebudú v súlade s požiadavkami objednávateľa,
tento si vyhradzuje právo ukončiť s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPET z dôvodu podstatného porušenia povinností
dodávateľa.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy maximálne do 5 týždňov od prijatia elektronicky zaslanej výzvy
objednávateľom.
Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar uvedený v tejto zmluve v požadovaných parametroch uvedených v technickej špecifikácií
a dodať nový, zatiaľ nepoužitý tovar.
Osoby poverené objednávateľom prevezmú od dodávateľa iba tovar bez vád, nový, zatiaľ nepoužívaný. V prípade, že
dodávateľ dodá iný tovar resp. tovar s vadami, objednávateľom poverené osoby tovar neprevezmú a objednávateľ nezaplatí
cenu za neprevzatý tovar.
Objednávateľ je oprávnený reklamovať všetky skryté vady na tovare. Vadný tovar je dodávateľ povinný posúdiť a vyhodnotiť
reklamáciu do 7 pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie zaslanej objednávateľom elektronickou formou. Reklamáciu je
dodávateľ povinný odstrániť bezplatnou výmenou tovaru.
Záručná doba tovaru je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru objednávateľom t.j. doručenia tovaru
dodávateľom a inštalácie na mieste podľa pokynov objednávateľa. Počas záručnej doby je dodávateľ povinný v prípade
potreby objednávateľa, zabezpečiť bezplatný servis servisným technikom. Dodávateľ je povinný zabezpečiť nástup servisného
technika do 48 hodín od nahlásenia poruchy objednávateľom. Objednávateľ je povinný hlásenie poruchy zaslať elektronickou
formou a dodávateľ je povinný potvrdiť prijatie hlásenia spätnou odpoveďou.
Objednávateľ neposkytne dodávateľovi preddavky a ani zálohu na predmet plnenia.
Splatnosť faktúr je 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi v zmysle § 340 b) ods. 5 zákona č.
513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Úhradu faktúry vykoná objednávateľ bezhotovostným
prevodom na účet dodávateľa.
Faktúra musí obsahovať náležitosti dokladu v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov a musí obsahovať číslo kúpnej zmluvy.
Objednávateľ uskutočňuje komunikáciu v zmysle § 187 ods.8 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov a dodávateľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť.
Nepredloženie ktoréhokoľvek dokladu alebo nesplnenie ktorejkoľvek osobitnej požiadavky, záväzku vyplývajúceho z plnenia
tejto zmluvy zo strany dodávateľa bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa.
Zmluvné strany sa v súlade s § 525 ods. 2 zákona č.40/1964 Zb. OZ v platnom znení dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z
tohto zmluvného vzťahu dodávateľovi ako veriteľovi, dodávateľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného
súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas za objednávateľa je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.
Postúpením pohľadávky dodávateľom bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. V prípade porušenia vyššie
uvedeného je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a to vo výške 10 %
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slovom: desať percent, z výšky istiny postúpenej pohľadávky. Zmluvná pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo
dňa doručenia faktúry dodávateľovi
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

ilustračný obrázok - jedálenský stolík.png

ilustračný obrázok - jedálenský stolík.png

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice IV

Obec:

Košice - mestská časť Juh

Ulica:

Rastislavova 43

Čas / lehota plnenia zmluvy:
15.10.2020 10:11:00 - 13.11.2020 10:12:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

6,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 800,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 960,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 13.10.2020 09:16:01
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Objednávateľ:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
AUDY s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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