Kúpna zmluva č. Z201617869_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Univerzitná nemocnica Bratislava

Sídlo:

Pažítková 4, 82101 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31813861

DIČ:

2021700549

IČ DPH:

SK2021700549

Číslo účtu:

SK5881800000007000279808

Tel:

+421 248234986

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Trend Hygiena, s.r.o.

Sídlo:

Višňová ulica 463/23 , 93012 Ohrady, Slovenská republika

IČO:

44783892

DIČ:

2022830007

IČ DPH:

SK2022830007

Číslo účtu:
Tel:

0903255045

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Papierové utierky 07/2016

Kľúčové slová:

Papierové utierky, obrúsky

CPV:

33772000-2 - Jednorazové papierové výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)
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:
• osobná hygiena rúk - utieranie

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. Papierové utierky rolky. Dvojvrstvové, biele, savé, výška 22 cm, 2
ks/bal.
2. Papierová utierka rolka. Dvojvrstvová, biela, savá, výška 20 cm, cca
30 m
3. Obrúsky. Jednovrstvové, biele, savé, rozmer: 32x32 cm, skladané,
100 listov/bal.
4. Papierové utierky skladané ZZ. Jednovrstvové, šedé, recyklované,
savé, mäkké, rozmer: 23x23 cm, skladané ZZ, 250 ks/bal, 550g/balenie

bal

9000

ks

3000

bal

2000

bal

10000

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cena vrátane dopravy na miesto plnenia. Presné množstvo na miesto plnenia bude upresnené v elektronických objednávkach ( 4
miesta v Bratislave).
Dodávateľ predloží elektronicky do 24 hod od uzavretia Zmluvy: podrobný rozpis položiek tovaru v zložení názov, typové označenie,
špecifikácia, doplnené o JC bez DPH, DPH, JC s DPH, cena celkom bez DPH, s DPH.
Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí schválenie požadovaného rozpisu, nebude možné dôjsť k plneniu zmluvy. Rozpis položiek tovaru je
potrebné zachovať v poradí, v ktorom je vystavený objednávkový formulár.
Záruka 24 mesiacov.
Dodacia lehota do 14 dní odo dňa doručenia elektronickej objednávky.
Objednávateľ si vyhradzuje právo na poskytnutie bezplatnej vzorky plnenia.
Objednávateľ si vyhradzuje právo, zmeniť typ a množstvo tovaru, v rozsahu max. 2% z celkovej ceny predmetu Zmluvy, pri
neprekročení celkovej ceny predmetu Zmluvy.
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:

Bratislavský

Okres:

Bratislava II

Obec:

Bratislava - mestská časť Ružinov

Ulica a číslo:

Ružinovská 6, Limbová 5, Antolská 11, Mickiewiczova 13

Čas / lehota plnenia zmluvy:
1.8.2016 8:00:00 - 15.8.2016 14:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

skupina produktov

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 333,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 000,00 EUR
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V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 20.7.2016 13:02:00
Objednávateľ:
Univerzitná nemocnica Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Trend Hygiena, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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