Kúpna zmluva č. Z202115312_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

Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky, Slovenská republika
17336112
2021068324
SK2021068324
IBAN: SK8881800000007000540295
0356912219

Dodávateľ:
Obchodné meno:

AUDY s.r.o.

Sídlo:

Živného 1a, 63500 Brno, Česká republika

IČO:

00544426

DIČ:

CZ00544426

IČ DPH:

CZ00544426

Bankové spojenie:

IBAN: SK3675000000004002396326

Telefón:

0650401014

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Transportné vozíky, kovové skrine

Kľúčové slová:

Viacúčelový vozík

CPV:

42415200-0 - Pracovné vozíky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Transportný vozík
2. Viacúčelový vozík
3. Lieková skriňa
4. Spisová skriňa kovová
Položka č. 1:

Transportný vozík

Funkcia
transportný vozík
Technické vlastnosti

Jednotka

transportný vozík

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

celonerezové prevedenie

áno

pracovná doska

nerezová s prelisom

antirezonančná výstuha

áno

počet políc

min. 2

kolieska

4 x otočné, 2 x s brzdou
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Minimum

Maximum

Presne
2

rozmery: (v x š x h)

min. 89 x 116 x 74 cm

nosnosť pracovnej dosky

min. 100 kg

celková nosnosť

min. 200 kg

Položka č. 2:

Viacúčelový vozík

Funkcia
viacúčelový vozík
Technické vlastnosti

Jednotka

viacúčelový vozík

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

viacúčelový vozík na uskladnenie a prepravu
zdravotníckeho materiálu a nástrojov

áno

zásuvky

min. 2 x, plnovýsuvné, centrálne uzamykateľné s antirezonančnou
výstuhou

Výsuvná zásuvka

teleskopický výsuvná zásuvka na guličkových výsuvoch. Čelá
zásuviek z tvrdeného ABS plastu.

Pracovná doska:

Doska z nerezovej oceli s ohrádkou a ochrannými rohmi.

Rozmery: (š x h x v)

min.: 75 x 55 x 102 cm

Konštrukcia:

oceľ, vypaľovaná prášková farba

Pracovná doska

nerezová oceľ

Kolieska

min.: Ø 10 cm / 2x s brzdou

farebné prevedenie:

podľa dohody s objednávateľom

Položka č. 3:

Minimum

Maximum

Presne
1

Lieková skriňa

Funkcia
lieková skriňa
Technické vlastnosti

Jednotka

lieková skriňa

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Lieková skriňa s dverami z kaleného skla v hornej časti,
na kolieskach.

áno

police:

min. 3 sklenené výškovo nastaviteľné police

kolieska:

4 x , z toho 2 s brzdou.

Dvere:

s dvojbodovým uzamykaním, min. 2 kľúče.

Rozmery: (v x š x h)

min. 189 x 80 x 43,5 cm

farebné prevedenie:

podľa dohody s objednávateľom

Položka č. 4:

Minimum

Maximum

Presne
1

Spisová skriňa kovová

Funkcia
spisová skriňa kovová
Technické vlastnosti

Jednotka

spisová skriňa kovová

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

dvojdverová skriňa s podstavcom

áno

robustný zvarovaný korpus skrine

áno

materiál:

oceľový plech hrúbky min. 0,7 mm
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Minimum

Maximum

Presne
1

cylindrický rozvorový dvojbodový zámok

áno

police:

min. 4x prestaviteľná polica v rastri po 25 mm

nosnosť police

min. 40 kg

Rozmery: (v x š x h)

min. 1990 x 1000 x 435 mm

farebné prevedenie:

podľa dohody s objednávateľom

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1.POZOR!!! Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky
požiadavky na predmet zákazky, čím spĺňa požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre
riadne plnenie predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je
objednávateľ oprávnený v zmysle čl. XVIII bodu 18.2 písm. i) 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska, od
Zmluvy odstúpiť.
2.POZOR !!! Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať zoznam tovaru s uvedením
podrobných jednotkových cien platných počas doby trvania tejto zmluvy, prospekty/vyobrazenie/katalóg tovaru. Tovar môže
byť dodaný až po jeho odsúhlasení objednávateľom, ktorý posúdi splnenie techn. špecifikácie.
3.POZOR !!! V zmysle § 340b ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov je splatnosť
faktúry 60 dní od doručenia faktúry s náležitosťami podľa obchodných podmienok EKS. Zmluvné strany sa dohodli, že
dodávateľ vystaví faktúru za dodávku tovaru do 15 dní odo dňa jeho riadneho dodania, najneskôr však do piateho pracovného
dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný. Tieto platobné podmienky majú prednosť pred
ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok EKS.
4.POZOR!!! Dodávateľ je povinný dodať tovar do 7 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy alebo v lehote
dohodnutej s objednávateľom. Požaduje sa jednorázové dodanie tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
5.POZOR !!! V prípade dodania prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky
a zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.
-----------------------------6. Cena je vrátane dopravy a vyloženia tovaru v mieste plnenia, ktorým je adresa sídla objednávateľa, sklad všeobecného
materiálu v pracovných dňoch čase od 8. 00 do 14. 00 hod.
7.Cena predmetu zákazky je vrátane dopravy, pričom musí ísť o nový, doteraz nepoužívaný výrobok, ktorý musí byť dodaný
so záručným listom a návodom na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku.
8.Dodávateľ je povinný vysporiadať reklamáciu vád bezodkladne, najneskôr však do 10 dní odo dňa jej doručenia.
9.Dodávateľ sa zaväzuje na predmet zmluvy poskytnúť záruku v trvaní min. 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru a najneskôr
pri odovzdaní a prevzatí tovaru uviesť t.č. a názov subjektu pre uplatnenie reklamácií.
10. Objednávateľ požaduje uviesť min. nasledovné údaje na vonkajšom obale tovaru: obchodný názov tovaru alebo obchodné
meno a sídlo výrobcu, množstvo.
11. Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH, jednotkovú cenu s DPH,
sadzbu DPH, celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH. Na faktúre je potrebné jednotkové ceny zaokrúhliť maximálne na
2 desatinné miesta.
12. Nedodržanie podmienky č. 1,2,4 a 14, 15, 16 objednávateľa uvedenej v zmluve sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok.
13. Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu
zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.
14. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 524 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nepostúpi dodávateľ svoje pohľadávky, ktoré
vznikli z predmetného zmluvného vzťahu, tretej osobe. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s
dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka, neplatný.
15. Akceptácia ručiteľského vyhlásenia podľa § 303 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) zo strany dodávateľa je bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa
zakázaná. Právny úkon, ktorým dodávateľ akceptuje ručiteľské vyhlásenie tretej osoby, na základe ktorého sa tretia osoba
stane veriteľom objednávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa a dodávateľa podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39
Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatné.
16. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy aj po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného
stavu, vojnového stavu a vojny podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. a po vydaní nariadenia vlády Slovenskej republiky
na vykonávanie opatrenia organizácie výroby a organizácie služieb podľa § 5 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z.
Názov

Upresnenie

záručná doba:

min. 24 mesiacov
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2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

obrazová príloha.pdf

obrazová príloha.pdf

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Nitriansky

Okres:

Nové Zámky

Obec:

Nové Zámky

Ulica:

Slovenská ulica 11 A

Čas / lehota plnenia zmluvy:
27.07.2021 08:00:00 - 03.09.2021 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

skupina produktov

Požadované množstvo:

1,0000

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: 1 885,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 262,00 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 16.07.2021 12:54:01
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
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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