Kúpna zmluva č. Z20163872_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš

Sídlo:

Palúčanská 25, 03123 Liptovský Mikuláš, Slovenská republika

IČO:

17336163

DIČ:

2020575755

IČ DPH:

SK2020575755

Číslo účtu:

SK4781800000007000479826

Tel:

+421445563514

Dodávateľ:
Obchodné meno:

METEC PLUS spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Sídlo:

Sady nad Torysou 25, 040 01 Sady nad Torysou, Slovenská republika

IČO:

31673911

DIČ:

2020494993

IČ DPH:

SK2020494993

Číslo účtu:

SK7175000000000284410043

Tel:

0905502220

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Prístroje a pomôcky na vybavenie lekárne

Kľúčové slová:

Prístrojové vybavenie lekárne, Reagenčný aparát, Demineralizačný prístroj, Digitálna váha,

CPV:

38000000-5 - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel); 33790000-4 Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický sklenený tovar; 38310000-1 - Presné váhy;
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:
• Vybavenie lekárne prístrojovou technikou

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Reagenčný aparát - Základná sada substancií a roztokov (84 položiek) s ks
priloženým atestom.
Demineralizačný prístroj s UV lampou - Prístroj na výrobu
ks
deminerliyovanej vody na báze reverznej osmózy s LCD ukazovateľom
vodivosti vody.
Sterilizátor -celonerezový, Pracovný objem: 60 litrov, Rozmery
ks
vonkajšie:695 x 475 x 430 (mm) Rozmery vnútorné: 535 x 365 x 325
(mm), vonkajší povrch, sterilizačná komora a police sú z nerezovej
ocele, elektronické riadenie sterilizačného procesu pri vybraných
typoch, uzamykateľné dvere, nútená cirkulácia zabezpečená výkonným
ventilátorom, časový spínač, rozmedzie 120-250 min., bezpečnostný
termostat
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Minimum

Maximum

Presne
1
1

1

Digitálna váha 1200x0,01g - Kompaktná presná laboratórna váha s
triedou presnosti II. Obsahuje patentovaný snímací člen VIBRA-MMTS
vysokoodolný voči elektromagnetickému rušeniu a zmenám teploty.
Záruka na vážiaci člen minimálne 5 rokov. Váživosť váhy 1200 g,
presnosť 0,01 g.
Chladnička: chladiaci priestor: 199 L, mraziaci: 68L, A+, 275 kWh/rok,
90W, 40dB, odkladacie plochy chladničky 5, odkladacie priehradky
mrazničky 3, (177x54x55)
Chladnička: chladiaci priestor: 150 L, mraziaci: 67L, A+, 253 kWh/rok,
43dB, odkladacie plochy chladničky 4, odkladacie plochy mrazničky 3,
(157x55x54)
Germicídna trubica 30W - Ožarovanie kontaminovaného vzduchu
ultrafialovým žiarením. Životnosť trubice 8000 hodín.
Lekárenský kríž - svetelný s konzolou, kríž o rozmeroch 71 x 71 cm.

ks

1

ks

1

ks

1

ks

1

ks

1

Kalibrovaný vlhkomer s teplomerom - Vlhkomer s teplomerom s
kalibráciou 3 body na vlhkomer a 3 body na teplomer podľa vyhlášky.
Kalibrácia chladničkového teplomera - Kalibrácia existujúceho
teploemera na 3 body podľa vyhlášky
Trezor na opiáty (do uzamykateľnej skrinky)

ks

3

ks

1

ks

1

Trecia miska nerezová, Ø110 mm

ks

1

Trecia miska nerezová, Ø155 mm

ks

1

Kopistka nerezová, 210 mm

ks

1

Kopistka nerezová, 330 mm

ks

1

Lyžička nerezová, 140 mm

ks

1

Lyžička nerezová, 230 mm

ks

1

Odmerný valec vysoký, 100 ml

ks

1

Overený odmerný valec typ A, 100 ml s certifikátom

ks

1

Odmerný valec nízky, 250 ml

ks

1

Lievik, 100/12 mm

ks

1

Liehový kahan 50 ml

ks

1

Kadička s výlevkou nízka, 100 ml

ks

1

Kadička s výlevkou vysoká, 250 ml

ks

1

Kadička s výlevkou nízka, 600 ml

ks

1

Fľaša reagenčná hnedá, 250 ml

ks

3

Fľaša reagenčná hnedá, 500 ml

ks

3

Fľaša reagenčná, 1000 ml

ks

3

Prachovnica hnedá, 250 ml

ks

2

Prachovnica hnedá, 500 ml

ks

2

Prachovnica hnedá, 1000 ml

ks

2

Tĺčik trecí glazovaný, 37/132 mm

ks

2

Miska trecia glazovaná 220 ml

ks

1

Sada skúšobných kariet

ks

1

Odmerný valec - výška 25ml

ks

1

Tyčinka miešacia (priemer 5mm x dĺžka 200mm)

ks

3

Lekárenská lampa s infračerveným žiarením

ks

1

Skúmavka s guľatým dnom d=10mm, l=100mm

ks

5

Skúmavka s guľatým dnom d=15mm, l=100mm

ks

5

Stojan na skúmavky - počet skúmaviek 24ks, max. priemer skúmaviek
20mm

ks

1
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Elektrický varič - jednoplatničkový

ks

1

Slovenský farmaceutický kódex II. vydanie

ks

1

Kniha omamných látok (tmavo modrá väzba 29 x 30 cm. musí spĺňať
vyhlášku MZSR č. 158/2010 Z.z.)
Záznam o príprave liečiv do zásoby - Elaboračná kniha

ks

1

ks

1

Plastová nádoba na odpad 120L, modrý s poklopom

ks

1

Kôš na bielizeň 60 - 70L, plastový bez poklopu, výška max 40cm

ks

2

Silikónová stierka

ks

3

Indikátorový papier - lakmus modrý (100ks v balení)

bal

1

Indikátorový papier - lakmus červený (100ks v balení)

bal

1

Indikátorový papier - univerzálny (100ks v balení)

bal

1

Držiak na skúmavky -na skúmavky do priemeru 20mm

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia odborného personálu v rozsahu max. 3 hodiny
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy
Splatnosť faktúry 60 dní
Dodacia lehota predmetu zmluvy je do 14 dní od uzatvorenia zmluvy
Zmluvné strany vyhlasujú, že pohľadávky, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany
Názov

Upresnenie

Požadujeme dodanie predmetu Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok
zákazky: minimálne v
uvádzanej špecifikácii v
technických a osobitných
požiadavkách v opisnom
formulári
Do 3 pracovných dní od
Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok
uzatvorenia zmluvy teda ešte
pred samotnou dodávkou
predmetu zmluvy požadujeme
predložiť podrobný technický
opis ponúkaného predmetu
zmluvy, s uvedením
obchodného názvu, resp.
typového označenia a údajmi
deklarujúcimi parametre
ponúkaného predmetu zákazky.
2.5
Popis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Žilinský

Okres:

Liptovský Mikuláš

Obec:

Liptovský Mikuláš

Ulica a číslo:

Palučanská 25

Čas / lehota plnenia zmluvy:
8.3.2016 10:04:00 - 11.3.2016 10:05:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

v technickej špecifikácii opisného formulára

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 964,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 356,80 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
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V Bratislave, dňa 25.2.2016 11:42:00
Objednávateľ:
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
METEC PLUS spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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