Kúpna zmluva č. Z201512989_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Národná transfúzna služba SR

Sídlo:

Ďumbierska 3/L, 83101 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

30853915

DIČ:

2021764371

IČ DPH:

1.2

Číslo účtu:

SK1881800000007000288579

Tel:

0259103002

Dodávateľ:
Obchodné meno:

BIOHEM, spol. s r.o.

Sídlo:

Zlatovská 2211, 911 01 Trenčín, Slovenská republika

IČO:

31442617

DIČ:

2020383222

IČ DPH:

SK2020383222

Číslo účtu:

SK1311000000002625270835

Tel:

0326505005

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Policová mraznička na uskladnenie plazmy.

Kľúčové slová:

Policová mraznička, mraznička, hĺbkové mrazenie,

CPV:

39711120-6 - Mrazničky; 33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie; 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:
• 1. Mraziace zariadenie na uskladnenie ľudskej plazmy.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1.1. Vonkajšie Rozmery (ŠxVxH)

mm

1.2. Vnútorné rozmery (ŠxVxH)

mm

1.3. Skladovacia kapacita: plazmové vaky s objemom vaku v rozsahu
200-300 ml
1.4. Hrubý Objem

ks
l

738

1.5. Čistý Objem

l

620

1.6. Hmotnosť

kg

258

1.7. Prednastavená teplota

°C

–41
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Minimum

Maximum

Presne
1990 x 910 x
985
1352 x 730 x
760

450

1.8. Rozsah teploty je možné nastaviť v krokoch

°C

1.9. Rozsah nastavenia teploty

°C

–20

–41

1.10. Rozsah nastavenia teplotných alarmov

°C

-15

-50

1.11. Rozsah nastavenia teplotných alarmov je možné nastaviť v
krokoch
1.12. Presnosť a teplotná stabilita

°C

0,5

°C

+/- 0,2

1.13. Teplotná homogenita

°C

+/- 0,2

1.14. Stabilita teploty pri výpadku elektrického prúdu z -40°C na -18°C

min

1.15. Príkon 220-240V

W

1.16. Spotreba Energie 220-240V

kWh/24 hod

7,1

1.17. Doba činnosti kompresora 220-240V

%

50

1.18. Klimatická trieda (rozsah okolitej teploty)

°C

1.19. Rozsah relatívnej vlhkosťi pri okolitej teplote

%

1.20. Izolácia dverí

mm

85

1.21. Plášť izolácie

mm

90

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

1.2.1. Prevedenie

Kompaktné skriňové jednodverové

1.2.2. Skladovanie plazmových vakov

Skladovacie police

1.2.3. Minimalizácia strát chladenia

Vnútorné oddeľovacie dvere

1.2.4. Cirkulácia vzduchu pre rovnomerné rozloženie teploty

Nútená

1.2.5. Systém odmrazovania

Automatický (horúci vzduch)

1.2.6. Ovládanie

Mikroprocesorové

1.2.7. Zobrazenie prevádzkových parametrov

Komunikačný LCD displej

1.2.8. Upozornenie na výpadok napájania, nezatvorené dvere,
zanesený filter, nízka a vysoká teplota
1.2.9. Signalizácia alarmu

Alarm

1.2.10. Zaznamenávanie alarmov

Do pamäte

1.2.11. Bezproblémové otváranie dverí

Pomocou vákuového ventila

1.2.12. Zabezpečenie proti neoprávnenému otvoreniu

Bezpečnostný zámok

1.2.13. Hlavný vypínač

Ovládaný kľúčom

1.2.14. Vnútorný / vonkajší materiál

nerezová oceľ

1.2.15. Bezpečnostná trieda

I.

1.2.16. GMP – klasifikácia čistoty miestnosti

Trieda ISO5 / EC GMP A

2.4

0,5

210
600 W

+10

+32
70

Vizuálna i zvuková

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vrátane dopravy na miesto plnenia.
2. Vrátane inštalácie na mieste plnenia a vstupná validácia.
3. Zapojenie zariadenia do existujúceho monitorovacieho systému chladiacich a mraziacich zariadení Dometic.
4. Zaškolenie obsluhy.
5. Zabezpečenie záručného servisu po dobu minimalne 24 mesiacov.
6. Certifikát technika vyškoleného výrobcom.
7. Predloženie dokladu o splnení Smernice 93/42 EHS o ZP.
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8. Termín dodania do 8 týždňov od podpísania zmluvy.
Názov

Upresnenie

9. Požadujeme dodanie
predmetu zákazky: minimálne v
uvádzanej špecifikácii v
technických a osobitných
požiadavkách v opisnom
formulári.
10. Do 5 dní od uzatvorenia
zmluvy teda ešte pred
samotnou dodávkou mrazničky
požadujeme predložiť: certifikát
servisného technika,
preukazujúci jeho odbornú
spôsobilosť na zariadenie
(vybavenie), ktoré je
predmetom tohto obchodu.
11. Do 5 dní od uzatvorenia
zmluvy teda ešte pred dodaním
PZ požadujeme predložiť:
vyhlásenie zhody a doplňujúce
podklady k nej, certifikátmi
vydanými autorizovanými
osobami alebo notifikovanými
osobami, ktoré majú oprávnenie
na posudzovanie zhody
výrobkov s technickými
špecifikáciami zariadenia.
12. Do 5 dní od uzatvorenia
zmluvy teda ešte pred
samotnou dodávkou mrazničky
požadujeme predložiť manuál
resp. užívateľskú príručku na
obsluhu ponúkanej mrazničky v
slovenskom resp. českom
jazyku, môže byť aj na CD
nosiči.
13. Do 5 dní od uzatvorenia
zmluvy teda ešte pred
samotnou dodávkou mrazničky
požadujeme predložiť podrobný
technický opis ponúkanej
mrazničky, s uvedením
obchodného názvu, resp.
typového označenia a údajmi
deklarujúcimi technickomedicínske parametre
ponúkanej mrazničky.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

2.5

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice II

Obec:

Košice - mestská časť Západ

Ulica a číslo:

Trieda SNP č. 1, 040 11 Košice
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3.2

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
6.7.2015 9:00:00 - 2.9.2015 13:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kus

Množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 859,90 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 831,88 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 24.6.2015 9:38:01
Objednávateľ:
Národná transfúzna služba SR
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
BIOHEM, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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