
Kúpna zmluva č. Z202260_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica Martin
Sídlo: Kollárova 2, 03659 Martin, Slovenská republika
IČO: 00365327
DIČ: 2020598019
IČ DPH: SK2020598019
Bankové spojenie: IBAN: SK8481800000007000281377
Telefón: +421434203597

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka
Sídlo: Kočovce 244, 91631 Kočovce, Slovenská republika
IČO: 47719150
DIČ: 4020286765
IČ DPH: SK7120001372
Bankové spojenie: IBAN: SK64 7500 0000 0000 2591 2153
Telefón: 00421323700411

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým 
heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovným 

Kľúčové slová: Kapiláry, plastové kapiláry s heparínom, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým 
heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovným, 
zdravotnícky spotrebný materiál

CPV: 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 
prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným, 
miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovným

Funkcia

Kapiláry plastové heparinizované na odber krvi.  Zdravotnícky spotrebný materiál.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kapiláry plastové heparinizované ks 42500

Kapiláry plastové heparinizované - objem µl 120 130

Kapiláry plastové heparinizované - dĺžka mm 110 130

Miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým 
heparinizovaným (podľa príslušného rozmeru) ks 42500

Uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým 
heparinizovaným (podľa príslušného rozmeru) ks 85000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Požaduje sa predložiť na e-mailovú adresu zodpovednej osoby objednávateľa v lehote najneskôr do 7 dní od uzavretia 
zmluvy:

- podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu zákazky s uvedením veľkosti balenia, ceny za balenie v € bez DPH, sadzbu DPH,
ceny za balenie v € s DPH, celkovej ceny v € bez DPH a celkovej ceny v € s DPH. Podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu
zákazky bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť  uzatvorenej zmluvy.

- svoju kontaktnú osobu zodpovednú za plnenie predmetu zmluvy.

Skutočné požadované množstvá objednávateľ upresní priebežne podľa skutočných potrieb a finančných možností 
objednávkami.

Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeniť zazmluvnené množstvo jednotlivých položiek, ktoré môže byť nižšie ako množstvo 
tovaru uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky, pri zachovaní jednotkových cien.

Dodávka a fakturácia predmetu zákazky sa bude uskutočňovať priebežne, počas doby plnenia zmluvy, na základe 
objednávok, zadaných telefonicky alebo e-mailom podľa potrieb objednávateľa.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar do 15 dní od doručenia objednávky.

V zmysle bodu 6.4.6 Všeobecných zmluvných podmienok elektronického trhoviska, spolu s prvou dodávkou predmetu zákazky
dodávateľ dodá objednávateľovi všetky doklady a dokumenty týkajúce sa tovaru, ktoré sú nevyhnutné pre jeho riadne 
používanie, najmä dodací list a kópiu certifikátu, resp. vyhlásenia o zhode ponúkaného tovaru. 

V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za 
rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu
cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 
5% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy,

Pokračovanie: zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti 
dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru do pätnástich dní odo dňa jeho 
riadneho dodania, najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný

Požaduje sa v zmysle § 340 b ods. 5 Zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov splatnosť
faktúry v lehote do 60 dní odo dňa  poskytnutia riadneho plnenia predmetu zmluvy. Tieto platobné podmienky majú prednosť 
pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok EKS.

Dodávateľ sa zaväzuje, že bez písomného súhlasu objednávateľa nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré vzniknú z tejto 
zmluvy iným tretím osobám. Postúpenie pohľadávky zo strany dodávateľa tretej osobe bez súhlasu objednávateľa je neplatné.
Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci súhlas MZ SR.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie
zmluvných podmienok.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 12 mesiacov, ktorá je uvedená v bode 3.2 zmluvy alebo do vyčerpania 
finančného limitu uvedeného v zmluve podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
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Okres: Martin
Obec: Martin
Ulica: Kollárova 2

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.02.2022 07:00:00 - 07.02.2023 15:30:00

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: 9 655,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 586,00 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 Z202260

V Bratislave, dňa 24.01.2022 09:38:01

Objednávateľ:
Univerzitná nemocnica Martin
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202260


Zákazka


Identifikátor Z202260


Názov zákazky Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým
heparinizovaným, miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovným


Verejný detail
zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/319158


Dodávateľ


Obchodný
názov Perfect Distribution a. s. - organizačná zložka


IČO 47719150


Sídlo Kočovce 244, Kočovce, 91631, Slovenská republika


Dátum a čas
predloženia 24.1.2022 7:18:59


Hash obsahu
návrhu plnenia SqNlODbHD/zWWvb3Bh/298nn0VIl+bT4oQPlOxQd6Vo=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Kapiláry plastové heparinizované, uzávery k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovaným,
miešadlá k ponúkaným kapiláram plastovým heparinizovným - dľa požiadavky VO


Prílohy:
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