Kúpna zmluva č. Z2022220_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

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica, Slovenská republika
00610411
2020705038
SK2020705038
IBAN: SK53 8180 0000 0070 0051 0467
00421 42 4304491

Dodávateľ:
Obchodné meno:

VIDRA a spol. s.r.o.

Sídlo:

Štrková 8, 01196 Žilina, Slovenská republika

IČO:

31589561

DIČ:

2020443777

IČ DPH:

SK2020443777

Bankové spojenie:

IBAN: SK26 0200 0000 0013 3883 9457

Telefón:

0415071017

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

ŠZM - injekčné striekačky jednorázové

Kľúčové slová:

injekčná striekačka

CPV:

33141310-6 - Injekčné striekačky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

ŠZM - injekčné striekačky jednorázové

Funkcia
1. striekačka injekčná dvojdielna 2 ml Luer
2. striekačka injekčná dvojdielna 5 ml Luer
3. striekačka injekčná dvojdielna 10 ml Luer
4. striekačka injekčná dvojdielna 20 ml Luer
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

striekačka injekčná dvojdielna 2 ml Luer

ks

12000

striekačka injekčná dvojdielna 5 ml Luer

ks

18000

striekačka injekčná dvojdielna 10 ml Luer

ks

18000

striekačka injekčná dvojdielna 20 ml Luer

ks

18000

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Technické vlastnosti pre injekčné striekačky:
- balenie

jednorázové, sterilné, jednotlivo balené

- stupnica

dobre čitateľná a nezmazateľná

- farba striekačky

priehľadná s vyznačením mierky
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Presne

- zbytkový objem

minimálny

- krúžok

zadržiavací proti náhodnému vytiahnutiu piesta

- materiál

bez škodlivých ftalátov DEEHP a latex

- kónus striekačky

bez závitu

Medicínske zatriedenia triedy

IIa

CE označenie s kódom

áno

Kód ŠÚKL

áno

Spĺňa normy a smernice

smernicu Rady EÚ č. 93/42/EES, certifikované notifikovanou
osobou, registrovaný ŠÚKL, ISO 7886-1

Označenie na balení

číslo šarže, dátum výroby, dátum expirácie, EAN, základné
informácie v slovensko jazyku o výrobu, CE s kódom, výrobca,
informácie o výrobku vo forme piktogramov

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Miestom plnenia je Oddelenie zdravotníckych pomôcok Objednávateľa.
Predmet plnenia musí spĺňa všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácií. Nedodržanie ktorejkoľvek
požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné poručenie zmluvy .
Dodávateľ doručí Objednávateľovi do troch pracovných dní od uzavretia Zmluvy v elektronickej alebo papierovej forme
podrobný technický opis Tovaru v slovenskom resp.českom jazyku tak, aby na základe neho mohol Objednávateľ jednoznačne
posúdiť splnenie všetkých požadovaných technických vlastností uvedených v technickej a funkčnej špecifikácii predmetu
Zmluvy.
Dodávateľ doručí Objednávateľovi do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy minimálne 10 ks bezplatných skúšobných vzoriek
pre každú požadovanú položku predmetu Zmluvy. Pokiaľ Objednávateľ nepotvrdí, že akceptuje predloženú technickú
špecifikáciu Dodávateľa a že skúšobná vzorka, vyhovuje požiadavkám objednávateľa na kvalitu predmetu zákazky nebude
možné dôjsť k plneniu Zmluvy.
Dodávateľ doručí Objednávateľovi do 3 pracovných dní od uzavretia Zmluvy v elektronickej alebo papierovej forme
aktualizovaný rozpočet (cenník) predmetu Zmluvy v rozsahu uvedenom v technickej špecifikácii, v ktorom uvedie minimálne
tieto informácie: obchodný názov tovaru, mernú jednotku, katalógové číslo, množstvo, jednotkovú cenu bez DPH, sadzbu
DPH, jednotkovú cenu vrátane DPH.
Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry objednávateľovi. Faktúra
musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy z EKS.
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.
Názov
2.4

Upresnenie
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
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Ulica:
3.2

Nemocničná 986

Čas / lehota plnenia zmluvy:
31.01.2022 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

66000,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 987,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 384,40 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z2022220

V Bratislave, dňa 24.01.2022 09:38:01
Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
VIDRA a spol. s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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