Kúpna zmluva č. Z201633005_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Záchranná služba Košice

Sídlo:

Rastislavova 43, 04091 Košice, Slovenská republika

IČO:

00606731

DIČ:

2021141980

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK4281800000007000289408

Tel:

0903625009

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Ing. Ladislav Ivanics IL - MED

Sídlo:

Hlavná 52, 94301 Štúrovo, Slovenská republika

IČO:

33126500

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

0905841646

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Špeciálny zdravotnícky materiál - i.v. kanyly

Kľúčové slová:

špeciálny zdravotnícky materiál, šzm, intravenózna kanyla, katéter, i.v. kanyla, periférna kanyla

CPV:

33141320-9 - Lekárske ihly; 33194120-3 - Potreby na infúzie; 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:
• intravenózne podávanie infúznych roztokov, liekov

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. i.v. kanyla modrá

ks

15 000

1.1 veľkosť

G

22

1.2 priemer

mm

0,9

1.3 dĺžka

mm

22

25

1.4 počet ks v balení

ks

50

100

1.5 prietok kanylou

ml/min

33

2. i.v. kanyla ružová

ks

15 000

Strana 1 z 4

Minimum

Maximum

Presne

2.1 veľkosť

G

20

2.2 priemer

mm

1,1

2.3 dĺžka

mm

32

33

2.4 počet ks v balení

ks

50

100

2.5 prietok kanylou

ml/min

55

3. i.v. kanyla zelená

ks

2000

3.1 veľkosť

G

18

3.2 priemer

mm

1,1

1,3

3.3 dĺžka

mm

42

45

3.4 počet ks v balení

ks

50

100

3.5 prietok kanylou

ml/min

85

4. i.v. kanyla žltá

ks

1 000

4.1 veľkosť

G

24

4.2 priemer

mm

0,7

4.3 dĺžka

mm

19

45

4.4 počet ks v balení

ks

50

100

4.5 prietok kanylou

ml/min

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

i.v. kanyly č. 1.,2.,3.,4. - sterilné, jednorazové s fixačnými krídelkami, s
portom, zakončenie s konektorom LUER/LOCK
i.v. kanyly č. 1.,2.,3.,4. - zo silikonizovanej ocele s ultra krátkym
elektronicky vyhladeným trojbrúseným hrotom
i.v. kanyly č. 1., 2., 3., 4. - s injekčným portom s jednocestným
silikónovým ventilom
i.v kanyly č. 1., 2., 3., 4. - balenie - každý kus sterilne, osobitne

áno

2.4

18

áno
áno
áno

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vrátane dopravy na miesto plnenia
2. Požaduje sa do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť údaje o ŠUKL kóde, preukazujúce registráciu predmetu zákazky
ŠUKL-om.
3. Čiastkové plnenie sa nepripúšťa – dodávateľ musí dodať celý predmet zmluvy. Vystavanie Faktúry je podmienené kompletným
dodaním celého predmetu zmluvy.
4. Požaduje sa exspirácia predmetu zmluvy minimálne 48 mesiacov od dodania na miesto plnenia.
5. Požaduje sa dodanie predmetu zmluvy v lehote podľa bodu 3.2. zmluvy.
6. Dodávateľ je povinný v prípade omeškania s dodaním tovaru z dôvodov mimoriadnych udalostí písomne požiadať Objednávateľa o
predĺženie termínu dodania tovaru a uviesť dôvody požadovanej zmeny termínu dodania tovaru. Objednávateľ je povinný bez
zbytočného odkladu písomne oznámiť Dodávateľovi svoj súhlas/nesúhlas s predĺženým termínom dodania.
7. Ak Objednávateľ nesúhlasí s predĺžením termínu dodania tovaru, ostáva v platnosti pôvodne požadovaný termín dodania.
Objednávateľovi v tomto prípade vznikne voči Dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 700,- EUR. Uplatnením
nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy
8. Dodávateľ je povinný spolu s dodávkou tovaru predložiť dodací list v listinnej forme, ktorý musí obsahovať okrem povinných
náležitostí, Cenu za MJ v EUR bez DPH príslušnej položky, sadzbu DPH, Cenu za MJ v EUR s DPH príslušnej položky, Cenu za
počet MJ v EUR bez DPH príslušnej položky, Cenu za počet MJ v EUR s DPH príslušnej položky.
9. Vzhľadom na to, že Objednávateľ je subjektom verejného práva (podľa § 261 ods. 3 písm. d) a § 261 ods. 4 písm. a), b)
Obchodného zákonníka) a zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zmluvné strany sa výslovne dohodli, podľa § 340b ods.
1 a 5 Obchodného zákonníka, že Objednávateľ je ako dlžník povinný plniť svoje peňažné záväzky z dodania tovaru v lehote
splatnosti 60 dní odo dňa doručenia faktúry.
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10. Skutočnosť, že Dodávateľ v čase uzatvorenia zmluvy nemá vykonaný zápis v zozname hospodárskych subjektov v rozsahu
podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej "ZVO") je
dôvodom na odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľa. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak Dodávateľ
nepreukáže zápis v zozname hospodárskych subjektov v rozsahu podľa § 32 ods. 1 ZVO v lehote najneskôr do 15 dní po uzatvorení
zmluvy.
11. Za podstatné porušenie Zmluvy sa bude považovať nedodržanie požiadaviek na plnenie predmetu zmluvy uvedených v článku II.
Predmet zmluvy v ods. 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4, v bodoch 1., 2., 3., 4., 5. .
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:

Košický

Okres:

Košice IV

Obec:

Košice - mestská časť Juh

Ulica a číslo:

Rastislavova 43

Čas / lehota plnenia zmluvy:
31.10.2016 13:00:00 - 02.12.2016 13:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

balík položiek uvedený v Opisnom formulári

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: 3 640,82 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 368,99 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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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 20.10.2016 12:40:00
Objednávateľ:
Záchranná služba Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Ing. Ladislav Ivanics IL - MED
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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