
Kúpna zmluva č. Z202121162_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: "KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa
Sídlo: Námestie M.R. Štefánika 8, 94145 Maňa, Slovenská republika
IČO: 00596221
DIČ: 2021051725
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK8881800000007000310502
Telefón: 0356595223

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: IMONICE TRANSPORT, s. r. o.
Sídlo: Werferova 6, 04011 Košice-Juh, Slovenská republika
IČO: 52764729
DIČ: 2121131540
IČ DPH:
Telefón: 0944097937

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zdravotnícky spotrebný a diagnostický materiál
Kľúčové slová: zdravotnícky spotrebný materiál, ochranné a bezpečnostné odevy, teplomery, diagnostické 

prístroje
CPV: 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 35113400-3 - Ochranné a bezpečnostné 

odevy; 38412000-6 - Teplomery; 33124100-6 - Diagnostické prístroje; 24455000-8 - 
Dezinfekčné prostriedky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Dezinfekčné prostriedky, respirátor FFP2, respirátor FFP3, ochranný overal, ochranné plášte, 
teplomery  a pulzné oximetre.

Funkcia

Prostriedky na dezinfekciu, ochranné prostriedky proti COVID -19, diagnostické prístroje.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Dezinfekčný  a čistiaci prostriedok na dezinfekciu 
umývateľných plôch a predmetov,  s kvetinovou vôňou, 
proti baktériám a plesniam bez obsahu chlóru - 
DESINFEKTO, bal. 5 lit.

ks 30

Jednorazový ochranný oblek - overal s kapucňou v bielej
farbe podliehajúci CAT III, typu 3,4,5,6, zabezpečuje 
ochranu voči kvapalinám a vírusom, švy nie sú 
prelepené páskami . Odev je z minimálne sa párajúceho 
netkaného laminátu s antistatickou úpravou. Praktický 
dvojsmerný zips s prilepiteľnou záklopkou pre 
dostatočnú ochranu, pletené manžety, elastický pás a 
členky. Vyrobený v súlade Nariadením (EÚ) 2016/425. 
Norma: EN 14126:2003 / AC:2004 EN ISO 
13982-1:2004+A1:2010, EN 13034:2005+A1:2009, EN 
1149-5:2018. Každý overal označený CE a číslom 
notifikovanej osoby. Veľkosť XL.

ks 150
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Respirátor typ FFP2 bez výdychového ventilu, 
vyhotovený v zhode s EN 149:2001+A1:2009, účinnosť 
94 %, s upevnením gumičky, s formovateľnou nosovou 
sponou, výrobok označený značkou CE -  veľkosť M

ks 1000

Respirátor typ  FFP3 bez výdychového ventilu, 
vyhotovený v zhode s EN 149:2001+A1:2009, účinnosť 
nad  99 %,  s väčším obsahom bavlny pre lepšiu 
absorpciu vlhkosti, vyrobený z elektrostatického 
filtračného materiálu,  s upevnením gumičky, s 
formovateľnou nosovou sponou, výrobok označený 
značkou CE

ks 120

Jednorazový ochranný chirurgický plášť  z PVC, farba 
modrá, uväzovanie na boku alebo vzadu, konce rukávov
ukončené mäkkou a pružnou bielou textíliou, veľkosť XL

ks 500

Teplomer bezdotykový, infračervený, ukazuje výsledok 
za menej ako 1 sekundu s presnosťou na 0,1°C, počet 
pamäťových miest 30, farebné prispôsobenie displeja 
podľa nameranej teploty : normálna - modrá, zvýšená - 
žltá, vysoká - červená

ks 6

Pulzný oximeter na zachytenie nízkej hladiny kyslíka v 
krvi SpO2, srdcového tepu a perfúzneho indexu, dobre 
čitateľný farebný OLED displej, automatické vypnutie, 
certifikácia CE,

ks 6

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy a vykládky tovaru na miesto plnenia.

Doručenie tovaru na miesto plnenia v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 14:00 hod.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzatvorenia zmluvy, s jednotkovými cenami bez DPH a s 
DPH .

Dodávateľ je povinný predložiť nový nepoužitý tovar v originálnom balení.

Objednávateľ požaduje od dodávateľa predložiť faktúru so splatnosťou 30 dní.

Objednávateľ preddavky ani zálohy neposkytuje.

Predmet plnenia musí spĺňať všetky požadované vlastnosti uvedené v špecifikácii. V prípade nedodržania parametrov v súlade
s opisným formulárom, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy a považuje to za nesplnenie podmienok.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Maňa
Ulica: Námestie M.R. Štefánika 8

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.11.2021 08:42:00 - 12.11.2021 08:42:00
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3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: celok
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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: 1 375,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 650,00 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 3.7, 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 Z202121162

V Bratislave, dňa 27.10.2021 09:30:02

Objednávateľ:
"KAMILKA", Zariadenie sociálnych služieb Maňa
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
IMONICE TRANSPORT, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121162


Zákazka


Identifikátor Z202121162


Názov zákazky Zdravotnícky spotrebný a diagnostický materiál


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/314919


Dodávateľ


Obchodný názov IMONICE TRANSPORT, s. r. o.


IČO 52764729


Sídlo Werferova 6, Košice-Juh, 04011, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 26.10.2021 11:32:29


Hash obsahu návrhu plnenia G5JpesfanoCqmoMRWU18HDVn7AyXyuaGdBCE6uRJ9eM=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Dodanie podľa aktuálne dostupnej značky, výrobok spĺňa potrebné normy


Prílohy:
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