Rámcová kúpna zmluva
uzavretá na základe § 3 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Článok I.
Zmluvné strany
1. Predávajúci:
KODYS Slovensko, spol. s r.o.
sídlo:
Sliačska 2, 831 02 Bratislava
Obchodná spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel:
Sro, vložka č. 8247/B
IČO:
31387454
DIČ:
2020321193
IČ pre DPH:
SK2020321193
bankové spojenie:
Tatra Banka
Číslo účtu:
2621190133/1100
Štatutárny zástupca:
Ing. Stanislav Čierny
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvy
Ing. Stanislav Čierny
v technických veciach
Ing. Jana Jurková
Tel.:
+421 2 4342 3844, 4341 3103, 4342 3836
Fax:
+421 2 4341 2809
E-mail:
scierny@kodys.sk
Internetová adresa:
www.kodys.sk
(ďalej len „Predávajúci“)
2. Kupujúci:
Národná transfúzna služba SR
Sídlo:
Ďumbierska 3/L, 831 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa:
Ďumbierska 3/L, 833 14 Bratislava
Štátna príspevková organizácia zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 003775-4/2003 zo
dňa 02.12.2003
IČO:
30 853 915
DIČ:
2021764371
IČ pre DPH:
SK2021764371
bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000288579/8180
Štatutárny zástupca:
Ing. Renáta Dundová – riaditeľka NTS SR
Osoba oprávnená na rokovanie:
vo veciach zmluvy
Ing. Renáta Dundová – riaditeľka NTS SR
vo veciach odborných
Ing. Vojtech Augustín, Ing. Ján Tima
Tel.:
02/ 59103029, 02/5910 3010
Fax:
02/ 59103020
E-mail:
augustin@ntssr.sk
Internetová adresa:
www.ntssr.sk
(ďalej len „Kupujúci“)

Článok II.
Východiskové podklady
Podkladom na uzavretie rámcovej kúpnej zmluvy sú súťažné podklady a ponuka úspešného
uchádzača, predložená do verejnej súťaže na dodanie tovaru „Etikety a termotransferové
pásky pre Národnú transfúznu službu SR“, vyhlásenej podľa zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 241/2012 pod
značkou 15106 – MST.
V Zmluve zmluvné strany upravujú podmienky na dodávku predmetu zmluvy, ktoré budú
v priebehu platnosti zmluvy realizované plneniami strán v rozsahu a podľa potrieb
kupujúceho na základe písomných objednávok kupujúceho.

Článok III.
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto Zmluvy je dodávanie etikiet a termotransferových pások (ďalej len
„tovar“), podľa špecifikácie, a kalkulácie ceny uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy
predávajúcim kupujúcemu v rozsahu a podľa potrieb kupujúceho na základe
písomných objednávok kupujúceho.
Nákup tovaru, ktorý je predmetom tejto zmluvy bude realizovaný v predpokladanom
množstve uvedenom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Vzhľadom na to, že množstvá
merných jednotiek (MJ) uvedené v Prílohe č.1 sú predpokladané množstvá MJ,
vyhradzuje si kupujúci právo považovať tieto množstvá MJ za nezáväzné. V prípade
potreby si kupujúci vyhradzuje právo objednať nižšie alebo vyššie množstvá MJ ako
sú predpokladané. V prípade, že budú objednané nižšie množstvá MJ ako sú
predpokladané množstvá MJ, nevzniká predávajúcemu automaticky nárok na dodanie
kompletného rozsahu predmetu zákazky, tak ako je definovaný v Prílohe č.1 tejto
zmluvy. V prípade, že budú objednané vyššie množstvá MJ ako sú predpokladané,
nesmie celková cena za dodávku predmetu zmluvy prekročiť finančný limit
podlimitnej zákazky, t. j. 199 999,- EUR bez DPH.

2.

Súčasťou predmetu zmluvy sú služby spojené s dodaním tovaru, t.j. najmä
zabezpečenie kompletizácie tovaru, jeho dopravy a vyloženia na mieste plnenia (ďalej
len „súvisiace služby“).

3.

Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet kúpy uvedený v bode 1. tohto článku
spoločne s dokladmi, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie predmetu kúpy
a ktorými sú dodací list so základnými údajmi o dodávke, s označením obalového
materiálu v slovenskom jazyku (ďalej len „doklady“).

4.

Predávajúci odovzdá predmet kúpy kupujúcemu a vykoná pri prvej dodávke poučenie
personálu o jeho použití.

5.

Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy dodať a kupujúci sa zaväzuje poskytnúť
dojednanú súčinnosť a zaplatiť zaň kúpnu cenu podľa jednotkových cien, uvedených
v Prílohe č.1 tejto zmluvy.

6.

Predávajúci súhlasí s tým, že kupujúci zverejní túto zmluvu, jej dodatky a faktúry
súvisiace s touto zmluvou na webovej stránke kupujúceho a v Centrálnom registri
zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 546/2010
Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
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Článok IV.
Cena
1.

Cena za dodanie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996
Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z.
o cenách. V cene sú zahrnuté aj súvisiace služby.

2.

Ceny predmetu zmluvy podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy sú ceny konečné, nemenné,
s možnosťou ich úpravy, ak nie je ďalej dojednané inak, iba pri zákonnej zmene
sadzby DPH.

3.

Predávajúci sa zaväzuje, že počas platnosti tejto zmluvy bude garantovať ceny
predmetu kúpy podľa čl. III uvedené v Prílohe č. 1 v zmysle bodu 2. tohto článku
zmluvy.

4.

Predávajúci je povinný vopred informovať kupujúceho o realizovaných akciách
a mimoriadnych zľavách na tovar v prospech kupujúceho (t.j. o aktuálne platných
akciách a zníženiach cien predmetu zmluvy poskytovaných iným svojim odberateľom)
a tieto premietnuť do ceny dodávok.

Článok V.
Miesto, termín a spôsob plnenia
1.

Miestom plnenia sú transfuziologické pracoviská kupujúceho v rámci Slovenskej
republiky uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.
Kupujúci si vyhradzuje právo v prípade zvýšenia, resp. zníženia
spracovateľských miest jednostranne zvýšiť resp. znížiť počet miest plnenia.

počtu

Konkrétne miesto dodania predmetu zmluvy bude vždy uvedené v písomnej
objednávke.
2.

Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet kúpy podľa čl. III. tohto článku Zmluvy
kupujúcemu v termíne dodania najneskôr do 5 pracovných dní od obdržania
objednávky kupujúceho, v súlade s požadovanou špecifikáciou, v požadovanom
množstve, kvalite, vrátane balenia a doručenia v zmysle objednávky. Súčasťou
dodávky musí byť dodací list so základnými údajmi o dodávke.

3.

Predávajúci upovedomí preukázateľným spôsobom kupujúceho o dodaní predmetu
kúpy aspoň 1 pracovný deň vopred tak, aby kupujúci mohol poskytnúť potrebnú
súčinnosť.
Kupujúci zabezpečí prístup do svojich priestorov pre osoby poverené predávajúcim na
čas nevyhnutne potrebný na vyloženie predmetu zmluvy.

4.

Predmet zmluvy prevezme poverený zodpovedný zamestnanec kupujúceho a prevzatie
dodávky v mieste určenia potvrdí. Meno zodpovedného zamestnanca kupujúci oznámi
predávajúcemu najneskôr 1 deň pred dodaním tovaru. Predmet kúpy sa považuje za
dodaný dňom jeho písomného prevzatia kupujúcim v dodacom liste.

5.

Objednávky kupujúceho na základe uzatvorenej rámcovej kúpnej zmluvy sa budú
vystavovať približne 1x za štvrťrok, mimoriadne podľa potreby kupujúceho aj v
ďalších termínoch počas roka, a zasielať na adresu predávajúceho Kodys Slovensko,
s.r.o., Sliačska 2, 831 02 Bratislava 3
Písomnú objednávku kupujúceho je možné predávajúcemu zaslať aj faxom na jeho
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faxové číslo: +4212 4341 2809 alebo elektronicky na e- mailovú adresu:
spotrebak@kodys.sk
6.

Dopravu predmetu zmluvy na miesto, určené kupujúcim v objednávke, zabezpečuje
predávajúci na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred
jeho poškodením alebo znehodnotením.

Článok VI.
Platobné podmienky
1.

Cenu za dodanie predmetu zmluvy podľa čl. IV. uhradí kupujúci na základe faktúr,
ktoré predávajúci vystaví a odošle kupujúcemu následne po písomnom odovzdaní
predmetu zmluvy alebo jeho časti. Deň povinnosti fakturovať bude zhodný s dňom
poskytnutia plnenia.

2.

Predávajúcim vystavená faktúra, ako daňový doklad, musí byť vyhotovená podľa
zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov.

3.

Kupujúci obdrží faktúru s dodacím listom od predávajúceho pri dodaní tovaru na
základe jednotlivých objednávok. Faktúra je splatná v lehote 90 dní od jej doručenia
kupujúcemu bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre.

4.

V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, určené
všeobecne záväzným predpisom, bude kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu do
dátumu splatnosti s tým, že nezačne plynúť lehota splatnosti faktúry. Predávajúci je
povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť alebo vystaviť novú. Na
opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti faktúry.

Článok VII.
Záručné podmienky a vady tovaru
1.

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu tovar v množstve a akosti podľa podmienok
tejto zmluvy. V prípade, že sa tak nestane, má tovar vady. Vady dodávky je kupujúci
povinný písomne reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ich zistení.
Pre dodržanie podmienky písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu faxom,
resp. e-mailom.

2.

Záručná doba na dodávaný tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začne plynúť odo dňa
prevzatia tovaru kupujúcim v mieste plnenia. Nebezpečenstvo škody na tovare
prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.

3.

V prípade výmeny vadného tovaru za nový začína plynúť nová záručná doba podľa
bodu 2 tohto článku zmluvy.

4.

Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať predmet zmluvy iba bez zrejmých vád.

5.

Kupujúci je povinný oznámiť písomne skryté vady a zrejmé vady nezistené pri
preberaní predmetu zmluvy predávajúcemu bez zbytočného odkladu po ich zistení,
najneskôr do konca dohodnutej záručnej lehoty.

6.

Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 10 dní po jej
doručení. Ak sa v tejto lehote nevyjadrí, znamená to, že súhlasí s opodstatnenosťou
reklamácie.

7.

Oznámenie o vadách predmetu zmluvy musí obsahovať:
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- číslo faktúry,
- popis vady alebo popis spôsobu, akým sa vada prejavuje.
8.

Uznané reklamované vady predávajúci odstráni na základe písomnej reklamácie
kupujúceho v zmysle Obchodného zákonníka najneskôr do 4 dní po uznaní vady.

9.

Záruka sa nevzťahuje na vady, preukázateľne vzniknuté nevhodným skladovaním.

10.

Prechod rizika za prípadné škody prechádza z predávajúceho na kupujúceho
momentom odovzdania a prevzatia predmetu kúpy.

11.

V ostatných prípadoch, neupravených touto zmluvou, sa budú zmluvné strany riadiť
ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré upravujú nároky zo
zodpovednosti za vady tovaru.

Článok VIII.
Obaly a balenie
1.

Predmet zmluvy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho
poškodeniu počas prepravy.

2.

Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.

Článok IX.
Sankcie za porušenie zmluvných povinností
1.

V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru, uvedeného v čl. III. v bode 1.,
podľa čl. V. bodu 1. a 2. , zaplatí predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z celkovej ceny vrátane DPH nedodaného predmetu kúpy za každý začatý deň
omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

2.

V prípade neodstránenia vadného plnenia v dohodnutom termíne podľa čl. VII., má
kupujúci právo požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny
vadného plnenia vrátane DPH za každý deň omeškania, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak.

3.

Uplatnenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na náhradu škody, vzniknutej nesplnením
zmluvných povinností. Zodpovednosť za škody sa bude riadiť podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka.

4.

Kupujúci vyžaduje započítanie vzájomných pohľadávok podľa § 364 Obchodného
zákonníka, vyplývajúcich z uzavretej zmluvy. Započítanie vzájomných pohľadávok sa
uskutoční nasledovne:
V prípade sankcií za porušenie povinností zmluvných strán, vyplývajúcich
z jednotlivých ustanovení zmluvy, budú tieto predmetom samostatnej faktúry, ktorá
bude započítaná pri úhrade faktúry po prevzatí predmetu zmluvy, resp. pri úhrade
faktúr po prevzatí predmetu plnenia jednotlivých dodávok. Predávajúci s uvedenými
podmienkami započítania súhlasí.

Článok X.
Nadobudnutie vlastníckeho práva
1.

Vlastnícke právo na predmet kúpy prechádza na kupujúceho dňom riadneho splnenia
záväzku, t.j. potvrdením dodacieho listu o odovzdaní a prevzatí predmetu kúpy na
základe objednávky.
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Článok XI.
Záverečné ustanovenia
1.

Táto zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej prvého zverejnenia v súlade so
zákonom č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky
zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

2.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na 12 mesiacov od nadobudnutia účinnosti
zmluvy.

3.

Nedeliteľnou súčasťou tejto rámcovej kúpnej zmluvy je Príloha č.1, uvedená v čl. III.
a Príloha č. 2, uvedená v čl. V.

4.

Práva a povinnosti zmluvných strán, pokiaľ nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a príslušnými všeobecne
záväznými právnymi predpismi, platnými v SR.

5.

Zmluvné strany môžu túto rámcovú kúpnu zmluvu zrušiť pred ukončením jej platnosti
písomnou dohodou zmluvných strán alebo jednostranným odstúpením v prípade
nepodstatného, ale opakovaného porušenia alebo podstatného porušenia povinností
druhou stranou. Za podstatné porušenie zmluvné strany považujú:
a) omeškanie predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy o viac, ako 10 dní od
uplynutia zmluvne dohodnutej lehoty plnenia,
b) neodstránenie vád v zmluvne dohodnutých lehotách,
c) nedodržanie čl. IV. tejto zmluvy pri stanovovaní ceny predmetu zmluvy,
d) nedodržanie špecifikácie predmetu zmluvy, uvedenej v Prílohe č. 1.

6.

Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov,
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán. Dodatky budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
a nesmú sa týkať úpravy jednotkovej ceny, dohodnutej za predmet tejto zmluvy, okrem
možnosti uvedenej v čl. IV. v bode 2. a 4. tejto zmluvy.

7.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán
obdrží po dve vyhotovenia.

8.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu
porozumeli, zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, zmluva nebola
uzatvorená v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju popísali.

V ............................ dňa ...........................

V Bratislave dňa ............................

Za predávajúceho:

Za kupujúceho:

.............................................................
Ing. Stanislav Čierny
Riaditeľ KODYS Slovensko, s.r.o

..........................................................
Ing. Renáta Dundová
riaditeľka
Národnej transfúznej služby SR
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Národná transfúzna služba SR

Špecifikácia a cena predmetu zmluvy

Príloha č. 1 Rámcovej zmluvy

Por. č.

Etikety a termotransférové pásky pre Národnú transfúznu službu SR
Položka

1 Etikety 100x100 mm

2 Etikety 100x70 mm

3 Etikety 60x25 mm

4 Etikety 50x12 mm

5 Etikety 50x12 mm reflexne

Opis - požadované vlastnosti
- nalepované na hlboko zmrazené KP (-30°C) so
zaručenými parametrami priľnavosti aj pri nalepení na
hlboko zmrazený podklad pri -30°C,
- skladované pri teplotách -70°C až +30°C,
- vhodné aj do vlhkého prostredia,
- skladovanie cca 3 roky,
- čisté bez potlače (biele),
- návin (1000 ks s dutinkou 76mm, výnimočne 500 ks s
dutinkou 40mm,)
- nalepované na papierový podklad pri izbových teplotách,
vhodné do bežného prostredia so zaručenými parametrami
aj pri kontakte s mäkčeným PVC,
- skladovanie cca 10 rokov,
- čisté bez potlače (biele),
- návin 500 ks
- nalepované na skúmavky a krvné vaky so zaručenými
parametrami priľnavosti pri kontaktnom šokovom zmrazení
z 37°C na -40°C až -70°C za cca 20 min.,
- skladované pri teplotách -70°C až +30°C,
- vhodné aj do vlhkého prostredia,
- skladovanie cca 3 roky,
- čisté bez potlače (biele),
- návin 1500 ks
- materiál PE (polyetylén) – s konštantnou potlačou
textom,
- nalepované na zmrazený krvný prípravok (<-36°C)
- skladované v mraze -30°C až -70°C
- skladovanie cca 3 roky
- farba biela s konštantnou potlačou s textom: „BEZ
KARANTÉNY“
- návin podľa potreby
- materiál PE (polyetylén) – s konštantnou potlačou
textom,
- nalepované pri izbovej teplote
- skladované v mraze -30°C až -70°C cca 3 mesiace
- červená farba reflexná s konštantnou potlačou s textom:
„AUTOTRANSFÚZIA“
- návin podľa potreby

Obchodné označenie

Predpokladané
množstvo MJ

Cena za MJ
bez DPH (€)

DPH (%) DPH (€)

s DPH

Vellum RP48

567 000

0,04

20

0,01

0,05

Vellum RP51

58 950

0,02

20

0,00

0,02

Vellum RH1

315 000

0,01

20

0,00

0,01

Data PE

29 697

0,05

20

0,01

0,06

Vellum RH1, farba, potlač

2 808

0,03

20

0,01

0,03
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Por. č.

Národná transfúzna služba SR

Položka

6 Etikety 74x128 mm

7 Etikety 74x128 mm

8 Etikety 36x19 dvojrad

Špecifikácia a cena predmetu zmluvy

Opis - požadované vlastnosti
- materiál PE (polyetylén),
- perforované,
- nasekané - 16 polí: 12x+4x identické ako na vzorke v
prílohe č. 4,
- nalepované na skúmavky a krvné vaky so zaručenými
parametrami pri kontaktnom šokovom zmrazení z 37°C na
40°C až - 70°C za cca 20 min.,
- skladované pri teplotách - 70°C až +30°C
- vhodné aj do vlhkého prostredia,
- skladovanie cca 3 roky,
- farba biela,
- čisté bez potlače (biela)
- návin vhodný na potlač v Zebra TLP2844
- materiál PE (polyetylén),
- perforované,
- nasekané - 16 polí: 12x+4x identické ako na vzorke v
prílohe č. 4,
- nalepované na skúmavky a krvné vaky so zaručenými
parametrami pri kontaktnom šokovom zmrazení z 37°C na
40°C až - 70°C za cca 20 min.,
- skladované pri teplotách - 70°C až +30°C
- vhodné aj do vlhkého prostredia,
- skladovanie cca 3 roky,
- farba biela,
- potlačené 12x čiarový kód + 4x len číslo – prideľované
inkrementálne podľa objednávky od čísla vo formáte 8
miestneho čísla (od xxxxxxxx do yyyyyyyy),
- pod každým kódom názov príslušného pracoviska (na
vzorke v prílohe č. 4 ide o konkrétne pracovisko “NTS SR
Bratislava“;
- návin 200 ks prípadne podľa potreby, akceptované sú aj
skladané dodávky
- na všetkých segmentoch po ich rozdelení musia zostať
okom čitateľné údaje

Obchodné označenie

Data PE, potlač

Príloha č. 1 Rámcovej zmluvy

Predpokladané
množstvo MJ

Cena za MJ
bez DPH (€)

DPH (%) DPH (€)

s DPH

180 000

0,16

20

0,03

0,20

1 800

0,13

20

0,03

0,15

1 098

0,01

20

0,00

0,01

-

Data PE

- nalepované na skúmavky so zaručenými parametrami pri
zmrazení na -26°C až -40°C,
- skladované pri teplotách -26°C až -40°C
- vhodné aj do vlhkého prostredia
- skladovanie cca 3 mesiace
- farba biela
- dvojrad s potlačou inkrementálne číslovanie textu a
Vellum RH1, dvojrad, potlač
čiarových kódov podľa objednávky od čísla vo formáte 8
miestneho čísla (od xxxxxxxx do yyyyyyyy)
- pod každým kódom názov príslušného pracoviska (na
vzorke v prílohe č. 5 ide o konkrétne pracovisko “NTS SR
Bratislava“
- návin podľa potreby
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Por. č.

Národná transfúzna služba SR

9

Položka

Etikety kruh 25 mm, farba P374 s
potlacou

10 Etikety 100x92 mm

11 Etikety 100x80 mm

12 Etikety 45x20 mm

13 Etikety 33x15 mm

Páska rozmer 110 mm/450 m do Zebra
14 S600, 105S, 105SL na potlač etikiet
100x100 mm
Páska rozmer 110 mm/450 m do SATO
15
na potlač etikiet 100x100 mm
Páska rozmer 110 mm/74 m do Zebra
16
TLP2844 na potlač etikiet 100x70 mm
Páska rozmer 64 mm/74 m do Zebra
17
TLP2844 na potlač etikiet 60x25 mm
Páska rozmer 110 mm/74 m do Zebra
18
TLP2844 na potlač etikiet 74x128 mm

Špecifikácia a cena predmetu zmluvy

Opis - požadované vlastnosti

Obchodné označenie

- nalepované na zmrazený krvný prípravok (<-36°C) so
zaručenými parametrami pri teplotách -70°C až +30°C
- skladované pri teplotách -70°C až +30°C
- vhodné aj do vlhkého prostredia
- farba P374 (zelená)
Vellum RH1, farba, potlač
- materiál PE (polyetylén) – s konštantnou potlačou textom
„Skrátená 3-mesačná karanténa“,
- skladovanie cca 1 rok
- potlač s textom: „Skrátená 3 mesačná karanténa“
- návin podľa potreby
- nalepované na zmrazené KP (-30°C) so zaručenými
parametrami priľnavosti pri teplotách -70°C až +30°C
- vhodné aj do vlhkého prostredia,
- skladovanie cca 3 roky¸
Vellum RP48
- čisté bez potlače (biele),
- návin 500 ks
- nalepované na zmrazené KP (-30°C) so zaručenými
parametrami priľnavosti pri teplotách -70°C až +30°C
- vhodné aj do vlhkého prostredia,
- skladovanie cca 3 roky,
- čisté bez potlače (biele),
- návin 500 ks

do Zebra TLP2844 na potlač etikiet 100x70mm
do Zebra TLP 2844, SATO na potlač etikiet 60x25mm
do Zebra TLP 2844 na potlač etikiet 74x128 mm

Cena za MJ
bez DPH (€)

DPH (%) DPH (€)

s DPH

0,01

20

0,00

0,02

500

0,04

20

0,01

0,05

500

0,04

20

0,01

0,05

2 000

0,00

20

0,00

0,00

2 500

0,00

20

0,00

0,00

Vosková páska Zebra Z2300, 110/450 O

120

19,04

20

3,81

22,85

Vosková páska Zebra, 110/450 IN návin

15

19,25

20

3,85

23,10

Vosková páska Zebra Z2300, 110/74 OU

60

4,80

20

0,96

5,76

Vosková páska Zebra Z2300, 64/74 OU

65

2,78

20

0,56

3,34

Živicová páska Zebra Z5095, 110/74 OU

4

14,12

20

2,82

16,94

Vellum RP48

- nalepované na skúmavky a krvné vaky so zaručenými
parametrami pri šokovom zmrazení z 37°C na -40°C až 70°C za cca 20 min. vo vlhkom prostredí,
- skladovanie cca 12 mesiacov,
Vellum RH1
- čisté bez potlače (biele),
- návin 2500 ks

do SATO na potlač etikiet 100x100mm

Predpokladané
množstvo MJ

14 104

- nalepované na skúmavky a krvné vaky so zaručenými
parametrami pri šokovom zmrazení z 37°C na -40°C až 70°C za cca 20 min. vo vlhkom prostredí,
- skladovanie cca 12 mesiacov,
Vellum RH1
- čisté bez potlače (biele),
- návin 2000 ks

do Zebra S600, 105 SL a S105 na potlač etikiet
100x100mm

Príloha č. 1 Rámcovej zmluvy
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Por. č.

Národná transfúzna služba SR

Položka

Špecifikácia a cena predmetu zmluvy

Opis - požadované vlastnosti

Obchodné označenie

Príloha č. 1 Rámcovej zmluvy

Predpokladané
množstvo MJ

Cena za MJ
bez DPH (€)

DPH (%) DPH (€)

s DPH

4/4

Príloha č. 2 zmluvy

Zoznam pracovísk kupujúceho:
-

Riaditeľstvo NTS SR, Limbová 3, 833 14 Bratislava

-

NTS SR Bratislava, pracovisko Ružinov, Ružinovská 6, 820 07 Bratislava,

-

NTS SR pracovisko Trnava, A. Žarnova 11, 917 17 Trnava,

-

NTS SR pracovisko Nitra, Špitálska 6, 950 01 Nitra,

-

NTS SR pracovisko Trenčín, Legionárska 28, 911 71 Trenčín,

-

NTS SR pracovisko Žilina, Vojtecha Spanyola 43, 010 01 Žilina,

-

NTS SR pracovisko Banská Bystrica, Nám. L. Svobodu 1, 975 17 Banská Bystrica,

-

NTS SR pracovisko Prešov, Hollého 14, 081 01 Prešov,

-

NTS SR pracovisko Košice, Trieda SNP 1, 040 11 Košice,

-

NTS SR pracovisko Poprad, Banícka 803/28, 058 45 Poprad,

-

NTS SR pracovisko Nové Zámky, Slovenská 11/A, 940 34 Nové Zámky,

-

NTS SR pracovisko Martin, Priehradka 18A, 036 01 Martin,

-

NTS SR pracovisko Bratislava, Limbová 3, 833 14 Bratislava.

