
Kúpna zmluva č. Z202033338_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo: Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 00610411
DIČ: 2020705038
IČ DPH: SK2020705038
Bankové spojenie: IBAN: SK53 8180 0000 0070 0051 0467
Telefón: 00421 42 4304491

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka
Sídlo: Kočovce 244, 91631 Kočovce, Slovenská republika
IČO: 47719150
DIČ: 4020286765
IČ DPH: SK7120001372
Bankové spojenie: IBAN: SK64 7500 0000 0000 2591 2153
Telefón: 00421323700411

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Obväz sádrový
Kľúčové slová: obväz, ošetrenie, zdravotnícka pomôcka
CPV: 33141110-4 - Chirurgické obväzy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Obväz sádrový

Funkcia

Obväz sádrový určený na strednú až extrémne silnú stabilizáciu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Obväz sádrový 10cm x 3m ks 96

Obväz sádrový 12cm x 3m ks 300

Obväz sádrový 14cm x 3m ks 360

Obväz sádrový 20cm x 3m ks 360

čas máčania sek 4 8

čas tuhnutia minúta 3 5

opatrná záťaž minúta 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

zloženie gáza zo 100% bavlny+ prírodný sadrovec

štruktúra porovitá

konzistencia krémovitá

teplota vody 20°C
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modelácia 2-3 min

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia. Vrátane dodania a vyloženia tovaru do priestorov skladu.

Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.

Požaduje sa predložiť obchodnú špecifikáciu predmetu zákazky t.j. obchodný názov a referenčné alebo katalógové číslo, 
jednotkovú cenu bez DPH a s DPH každého zmluvného produktu e-mailom do 3 dní od uzatvorenia zmluvy.

Ak sa vyžaduje podľa platnej legislatívy predloženie dokladu o registrácií ŠUKL verejný obstarávateľ žiada o predloženie 
mailom do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy.

Požaduje sa predložiť Vyhlásenie o zhode a CE certifikát poštou do 3 dní od uzatvorenia zmluvy.

Objednávateľ si vyhradzuje právo na poskytnutie bezplatných funkčných vzoriek plnenia minimálne 1 balenie z každého druhu 
predmetu plnenia, ktoré musí spĺňať všetky technické a funkčné vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.

Termín dodania vzoriek je do 3 pracovných dní odo dňa vyžiadania v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod.

Súčasťou dodávky je povinne faktúra v 2 vyhotoveniach, ktorá obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho 
množstvo, jeho jednotkovú a celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo zmluvy. V prípade, že dodávateľ 
spracováva fakturáciu elektronicky je nutné doručenie faktúry e-mailom najneskôr v deň dodania tovaru.

Zmluvné ceny a platobné podmienky:

- ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. §340 b) ods.5 požadujeme lehotu
splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia

- kúpna cena je stanovená ako pevná a úplná, zahŕňa kúpnu cenu tovaru, dodanie tovaru do miesta dodania, vrátane nákladov
na dopravu

Dodávateľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté z tejto zmluvy, podľa § 524 a nasl. Zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“), výlučne iba s 
predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že právny úkon dodávateľa, ktorým 
budú jeho pohľadávky voči objednávateľovi postúpené v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, považovaný podľa § 
39 Občianskeho zákonníka za absolútne neplatný.

Súhlas objednávateľa podľa dvoch predchádzajúcich viet je platný len za podmienky, že bol na takýto právny úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas zriaďovateľa objednávateľa.

Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe 
dohody zmluvných strán alebo spôsobmi uvedenými v zákone a VZP ET.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Ulica: Nemocničná 986

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.12.2020 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1116,0000
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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

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 518,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 569,80 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 17.12.2020 10:24:01

Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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