
Kúpna zmluva č. Z202027539_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Záchranná zdravotná služba Bratislava
Sídlo: Antolská 11, 85007 Petržalka, Slovenská republika
IČO: 17336210
DIČ: 2020845827
IČ DPH: SK2020845827
Bankové spojenie: IBAN: SK 85 8180 0000 0070 0028 7955
Telefón: 0268206111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MAGIC TRADING CORPORATION, a. s.
Sídlo: Kuzmányho 940/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika
IČO: 36013749
DIČ: 2020125734
IČ DPH: SK2020125734
Telefón: 0905439035

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Jednorázové rukavice na medicínske účely
Kľúčové slová: rukavice, jednorazové rukavice, chirurgické rukavice
CPV: 18424300-0 - Jednorazové rukavice; 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Jednorázové rukavice na medicínske účely

Funkcia

Jednorázové rukavice na medicínske účely

Rukavice vyšetrovacie nesterilné jednorázové, nitrilové, nepudrované, bezlatexové, vysoko elastické

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Jednorázové rukavice na medicínske účely S ks 192200

Jednorázové rukavice na medicínske účely M ks 192 300

Jednorázové rukavice na medicínske účely L ks 1 538 200

počet ks v balení ks 200

hrúbka mm 0,07

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Farba biela, modrá alebo fialová

Certifikát ISO 374-1 Typ A/B/C/ alebo ekvivalent áno

Certifikát ISO 374-5 alebo ekvivalent áno

EN 374-2 áno

EN 421 áno
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Dodávateľ je povinný dodať tovar do 14 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy Objednávateľovi v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 
14:30 hod.

Dodávateľ je povinný dodať nový tovar, doposiaľ nepoužitý, ani repasovaný alebo inak renovovaný, nie testovaný ani 
vystavovaný, bez vád, s požadovanými vlastnosťami, v originálnom balení.

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy a požadovaných certifikátov.

Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru Objednávateľovi až po dodaní celého predmetu plnenia. Na faktúre je povinný uviesť 
jednotkové ceny za jednotlivé položky bez DPH, celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH.

V prípade podstatného porušenia povinností Dodávateľa si Objednávateľ vyhradzuje právo ukončiť s dodávateľom zmluvný 
vzťah v súlade s OPET.

Objednávateľ neposkytuje Dodávateľovi preddavok, ani zálohovú platbu.

Dodávateľ sa zaväzuje, že pohľadávku voči objednávateľovi, ktorá mu, ako veriteľovi, vznikne z tohto zmluvného vzťahu, 
nepostúpi podľa § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, 
ako dlžníka. Postúpenie pohľadávky dodávateľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné podľa
§ 39 Občianskeho zákonníka. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci
písomný súhlas jeho zriaďovateľa (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky).

Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po 
dni dodania tovaru.

Doba splatnosti faktúry 30 dní od doručenia faktúry.

Nedodržanie uvedených osobitných požiadaviek na plnenie, ako aj akejkoľvek povinnosti Dodávateľa uvedenej v článku 
"Predmet zmluvy", "Zmluvné podmienky" alebo "Zmluvná cena" sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a 
Objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle príslušných ustanovení OPET. Dodanie tovaru skôr, ako je zmluvne 
stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.

V prípade dodania vadných kusov, objednávateľ si vyhradzuje právo ich výmeny bezodplatne.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V
Obec: Bratislava - mestská časť Petržalka
Ulica: Antolská 11

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.11.2020 08:00:00 - 20.11.2020 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1922700,0000

3.4 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
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4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 195 750,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 234 900,00 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 30.10.2020 11:56:02

Objednávateľ:
Záchranná zdravotná služba Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MAGIC TRADING CORPORATION, a. s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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