
Kúpna zmluva č. Z202027907_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Sídlo: ul.Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina, Slovenská republika
IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH: SK2020699923
Bankové spojenie: IBAN: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
Telefón: +421 415110193

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: EKONA COR s.r.o.
Sídlo: Hranická 225, 75361 Hranice IV-Drahotuše, Česká republika
IČO: 04387601
DIČ: CZ04387601
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: CZ49 08000000001915623243, BIC: GIBACZPX
Telefón: 00421911515170

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Infúzna technika
Kľúčové slová: infúzna technika, volumetrická pumpa, lineárny dávkovač, dokovacia stanica, stojan
CPV: 33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Infúzna technika

Funkcia

Predmetom verejného obstarávania je dodanie infúznej techniky, a to v rozsahu a podľa požiadaviek uvedených v opise 
predmetu zákazky.

Dokovacie stanice vybavené lineárnymi dávkovačmi v počte 3ks a  volumetrické pumpy v počte 2ks. Zariadenie určené pre 
OAIM a operačné sály.

Vybavenie pandemického pavilónu pre Covid_19 - časť OAIM

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Zostava lineárny dávkovač, infúzna/volumetrická pumpa,
  dokovacia stanica na pojazdnom stojane ks 6

- lineárny dávkovač počet v zostave ks 3

- infúzna/volumetrická pumpa počet v zostave ks 2

- dokovacia stanica počet v zostave ks 1

- pojazdný stojan počet v zostave ks 1

Dokovacia stanica - - -

- počet zapojiteľných púmp ks 1 6
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- počet púmp integrovateľný do jedného systému na 
jeden napájací kábel a IP adresu ks 1

Lineárny dávkovač - - -

- rýchlosť prietoku ml/h 0,01-999

- krok nastavenia prietoku ml/h 0,01

- presnosť rýchlosti prietoku prístroja so striekačkou +-% 3

- prednastavenie celkového požadovaného objemu 
infúzie (VTBI) ml 0,1 - 999

- prednastavenie celkového požadovaného času infúzie 
(TTBI) min. 0,01-60

- bolus ml/h 50-1200

- objem bolusu ml 0,1-50,00

- záznam udalostí s dátumom a časom - počet počet 1000

- dlhá pauza - Standby min. 1-1440

- počet liekov v knižnici počet 256

- tlakové limity oklúzneho tlaku min/mmHG 75-750

- počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku počet 9

- výdrž batérie 5ml/h hod. 10

- doba nabíjania batérie hod. 8

- interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky 
výrobcom rok 2

Infúzna/volumetrická pumpa - - -

- rýchlosť prietoku ml/h 0.1-1200

- presnosť rýchlosti prietoku so setom +- % 5

- prednastavenie celkového požadovaného objemu 
infúzie (VTBI), rozsah ml 0,1-999

- počet režimov dávky počet 30

- prednastavenie celkového požadovaného objemu 
infúzie (VTBI) ml 0,1-999

- prednastavenie celkového požadovaného času infúzie 
(TTBI) min. 1 - 5940

- rýchlosť podania bolusu ml/h 1-1200

- objem bolusu ml 1-99,99

- záznam udalostí s dátumom a časom - počet počet 1000

- dlhá pauza - Standby hod. 1

- počet liekov v knižnici liekov počet 250

- tlakové limity oklúzneho tlaku, rozsah mmHg 225 - 750

- počet stupňov nastavenia oklúzneho tlaku počet 9

- výdrž batérie pri 25 ml/h hod. 5

- doba nabíjania batérie hod. 9

- Interval odporúčanej pravidelnej technickej prehliadky 
výrobcom rok 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Dokovacia stanica
umiestnená na pojazdnom stojane pre infúznu techniku s 
teleskopicky nastaviteľnou výškou závesných hákov pre infúzne 
roztoky

- centrálne svetelné a akustické zobrazenie stavu podávania púmp a
alarmov.

- odnímateľný držiak s možnosťou uchyteniana infúzny stojan

- možnosť použiť ktorúkoľvek voľnú pozíciu v dokovacej stanici pre 
obidva druhy prístrojov (pumpa, dávkovač)
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- dátové rozhranie pre napojenie na LAN

Lineárny dávkovač: objemy použiteľných striekačiek, minimálne 5, 10, 20, 30, 50, 60 
ml

- Databáza kompatibilných striekačiek dostupných na SK trhu    min.
BD, B. Braun, Terumo, Fresenius

- režimy infúzie kontinuálny režim

-- dávka/objem za čas

-- viacnásobná dávka

-- programovateľný režim

-- možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti 
prerušenia terapie

-- možnosť podania dávky s gravitačnou infúziou

- režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku,
alarm výpočet dávky priamo v pumpe

-- dostupné jednotky dávky:  μg, mg, g, mmol,

-- nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, plochu tela v m2, čas

-- manuálny bolus

-- automatický bolus

-- KVO

-- grafická história (objem/dávka, tlak, prietok)

-- nastavenie osvetlenie displeja

-- knižnica liekov

-- možnosť vzdialeného nastavovania knižnice liekov

-- možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov

-- možnosť nastavenia Soft a Hard limitov pre každý liek

-- špeciálny softvér na sledovanie tlakov - nadstavba

-- systém dynamického tlaku

-- minimálne manuálne uchytenie striekačky pri vkladaní automatické
môže byť, nie je striktnou podmienkou

-- kontrola polohy uchytenia striekačky

-- mechanická ochrana proti nežiaducemu bolusu

-- signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne

-- textová identifikácia alarmu

-- možnosť nastavenia hlasitosti zvukového alarmu

-- alarm nesprávnej polohy a uchytenia striekačky

-- tlakový alarm s automatickým odbúraním bolusu do striekačky

-- alarm konca striekačky

-- alarm odpojenia od elektrickej siete

-- alarm, dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie

-- alarm koniec Standby (dlhá pauza)

-- alarm vybitej batérie

-- alarm porucha prístroja

-- alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti

-- alarm pri zadaní hodnoty mimo povolený rozsah

-- predalarm konca striekačky

-- predalarm vybitia batérie

-- predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času

- ostatné parametre jednofarebný LCD displej
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-- ovládanie bez dotykovvaého displeja

-- prevedenie minimálne IP 22

-- možnosť vzájomného fyzického uchytenia púmp do zostavy s 
fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného príslušenstva

-- možnosť použitia v prostredí MRI s príslušným príslušenstvom 
výrobcu

-- možnosť upravenia hodnôt parametrov podľa požiadaviek 
užívateľa cez servis

-- súčasťou pumpy rúčka na prenášanie

-- súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu

-- súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V

-- uchytenie v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii (univerzálnosť)

-- Softvér v Slovenskom alebo Českom jazyku

-- možnosť uzamknutia klávesnice s numerickým kódom alebo pinom
alebo klávesou

Infúzna/volumetrická pumpa kontinuálny režim

- režim - dávka/objem za čas

- režim - nábeh a pokles

- režim - viacnásobná dávka

- možnosť zmeniť rýchlosť prietoku alebo dávky bez nutnosti 
prerušenia terapie

- programovateľný režim

- režim sekundárnej infúzie PIGGY

- podávanie transfúzie - ochrana pred hemolýzou (s certifikátom)

- podávanie transfúzie - krvi

- podávanie transfúzie - červených krviniek

- podávanie transfúzie - krvných doštičiek

- podávanie transfúzie - plazmy

- podávanie transfúzie - albumína

- podávanie onkologických liečiv bezpečnostnými setmi

- automatické zabránenie volného toku infúzie do žily pacienta pri 
vytiahnutí setu z pumpy

- režim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku okrem IU

- výpočet dávky priamo v pumpe

- minimálne dostupné jednotky dávky:  μg, mg, g, mmol, kcal

- možnosť nastavenia dávky vzhľadom na hmotnosť, plochu tela v 
m2, čas

- možnosť oneskoreného štartu

- manuálne plnenie

- plnenie s použitím odzvdušňovacej/plniacej funkcie pumpy

- funkcia auto-testu kontrolujúca správnu činnosť pumpy v spojení 
so setom

- manuálny bolus

- automatický bolus

- KVO

- grafické znázornenie histórie prietoku

- nastavenie osvetlenia displeja

- knižnica liekov

- možnosť vzdialeného nastavovania knižnice liekov

- možnosť vytvorenia individuálnej knižnice liekov
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- možnosť nastavenia Soft a Hard limitov u každého lieku

- antibolusový systém

- grafické znázornenie histórie tlaku

- bezpečnostné prvky - Alarmy a predalarmy

- signalizácia alarmu zvukovo a vizuálne

- textová identifikácia alarmu

- nastavenie hlasitosti zvukového alarmu

- kontrola správnej inštalácie setu

- súprava s bezpečnostnou svorkou voči volnému prietoku

- alarm hornej oklúzie

- alarm dolnej oklúzie

- alarm zle zatvorených dvierok

- výstražný alarm rozpojenia linky

- vzduchový alarm - jednorázová bublina, kumulovaný vzduch

- možnosť nastaviť citlivosť senzora na vzduchový alarm

- alarm pri nepovolenej odchýlke prietoku oproti nastaveniu

- kvapkový alarm ak je k pumpe pripojený kvapkový senzor

- dlhá nečinnosť zapnutého prístroja/nepotvrdené zadanie

- alarm pri dosiahnutí nastaveného objemu a času

- alarm odpojenia od elektrickej siete

- alarm koniec Standby (dlhá pauza)

- alarm prekročenia Soft a Hard limitov rýchlosti

- alarm vybitej batérie

- alarm porucha prístroja

- predalarm vybitia batérie

- predalarm dosiahnutia nastaveného objemu a času

- kontrola chyby komunikačného spojenia (v dokovacej stanici)

- varovanie o nutnosti preventívnej údržby

- ovládanie bez dotykového displeja

- LCD displej

- možnosť prevádzky prístroja bez kvapkového detektoru

- odolnosť proti vode krytie minimálne  IP 22

-
možnosť vzájomného fyzického uchytenia až troch púmp do 
zostavy s fixáciou proti ich odpojeniu bez použitia prídavného 
príslušenstva

- možnosť použitia v prostredí MRI s príslušným príslušenstvom 
výrobcu

- možnosť upravenia hodnôt parametrov podľa požiadaviek 
užívateľa cez servis

- možnosť uchytenia v dokovacej stanici v ktorejkoľvek pozícii 
(univerzálnosť)

- ochrana peristaltiky proti zatečeniu (odolnosť)

- súčasťou pumpy rúčka na prenášanie

- súčasťou pumpy svorka na upnutie na infúzny stojan a DIN lištu

- súčasťou pumpy sieťový kábel s napájaním na 240 V

- Softvér v Slovenskom alebo Českom jazyku

- uzamknutie klávesnice s numerickým kódom / pinom / klávesou
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2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Požaduje sa odovzdanie technickej dokumentácie - manuál pre obsluhu/údržbu  v slovenskom jazyku alebo českom jazyku

Dodávané zariadenie musí spĺňať legislatívne požiadavky pre umiestnenie na trh v Slovenskej republike.

Požaduje sa do 7 kalendárnych dní po uzatvorení zmluvy predložiť objednávateľovi podrobný aktualizovaný rozpočet 
predmetu zákazky

Požaduje sa do  po uzatvorení zmluvy predložiť objednávateľovi prehlásenie o zhode, najneskôr v čase dodávky.

Požaduje sa odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti predmetu zákazky.

Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii

Dodávateľ do 7 kalendárnych dní predloží v písomnej forme objednávateľovi rozpis jednotkovej ceny za ks v rozsahu cena bez
DPH,cena s DPH

Objednávateľ si vyhradzuje právo na kompletnú dodávku všetkých častí predmetu zákazky a naopak nepripúšťa možnosť 
dodávok len čiastkových častí predmetu zákazky.

Spôsob, čas a miesto dodania tovaru :

a) termín dodania tovaru je do 5 kalendárnych dní od účinnosti zmluvy v pracovných dňoch v čase od 7:00 hod. do 15:30 hod.

b) súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, rozsah  poskytnutia služby,
  jeho celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo zmluvy, podľa potreby a obsahu zmluvy aj servisná dokumentácia,
návod na použitie, preberací protokol a protokol o zaškolení obsluhy.

c) Dodávateľ môže vystaviť faktúru až po úplnom dodaní, inštalovaní a sprevádzkovaní predmetu zmluvy, po úvodnom 
zaškolení personálu a po podpísaní preberacieho protokolu objednávateľom.

d) termín dodania tovaru a inštalácie  oznámi dodávateľ objednávateľovi najmenej 3 pracovné dni vopred na jeho emailovú 
adresu

e) oprávnená osoba objednávateľa a jeho e mailová adresa pre účely dodania a prevzatia tovaru bude upresnená 
dodávateľovi do 72hod. po nadobudnutí účinnosti zmluvy

f) Objednávateľ potvrdí dodávateľovi do 3 dní pracovných dní splnenie technických požiadaviek predmetu zákazky odo dňa 
prevzatia požadovaných dokumentov od dodávateľa.

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

Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne oboznámil s Technickou špecifikáciou predmetu zákazky a 
Osobitými podmienkami pre plnenie predmetu zákazky.

Zmluvné a platobné podmienky:

Dodávateľ garantuje, že dodaný tovar bude po dobu záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel, resp. na obvyklý 
účel a zachová si dohodnuté, resp inak obvyklé vlastnosti. Záruka za akosť dodávateľom dodaného tovaru sa vzťahuje na 
všetky jeho vlastnosti po dobu záručnej doby. Dodávateľ poskytne záručnú dobu v trvaní záručnej doby vyznačenej na obale 
výrobku.

Dodávateľ zodpovedá za vady , ktoré má tovar v okamihu keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na objednávateľa 
aj keď sa stane zjavnou až po tomto čase.

Objednávateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu dodávateľovi všetky vady tovaru, zistené pri preberaní dodaného 
tovaru, alebo bezprostredne, najneskôr do 7 dní po zistení vady, v písomnej forme prostredníctvom pošty, alebo e-mailom.

Dodávateľ je povinný oznámené vady odstrániť bez zbytočného odkladu, na vlastné náklady a bez nároku na kompenzáciu 
týchto nákladov voči objednávateľovi, pričom odstránením vád sa rozumie výlučne dodanie náhradného tovaru za vadný tovar,
dodanie chýbajúceho tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľovi odstúpiť od dohody.

Zodpovednosť za vady v rozsahu, ktorý nieje upravený zmluvou bude objednávateľ riešiť v zmysle Obchodného zákonníka.

Zmluvná strana, ako aj verejný obstarávateľ, si v zmysle vyhradzuje právo na zmenu zmluvy/rámcovej dohody v zmysle § 18 
zákona o verejnom obstarávaní.

Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar 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.
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Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH V inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, 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 a/alebo §7 v zákone č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z.

- požadujeme lehotu splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia Fa objednávateľovi

- Faktúra sa vystaví dňom splnenia dodávky. Podkladom na vystavenie faktúry je povinne dodací list/ preberací protokol a 
protokol o zaškolení

- Kúpna cena je stanovená ako pevná a úplná , zahŕňa kúpnu cenu tovaru, dodanie tovaru do miesta dodania, vrátane 
nákladov na dopravu a inštaláciu prístroja

- Dodávateľ sa zaväzuje, že nepostúpi svoju pohľadávku podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho/objednávateľa/dlžníka. Právny úkon, ktorým budú 
postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa a podľa predchádzajúcej vety tohto článku, bude podľa 
§ 39 Občianskeho zákonníka neplatný.Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon 
udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.

Dodávateľ tovaru, poskytovateľ služby, resp. zhotoviteľ diela je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru, poskytnutie služby,
resp. zhotovenie diela najneskôr do piateho dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru, poskytnutia služby, resp. 
zhotoviteľa diela.

Sankcie:

- V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru má objednávateľ právo požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo 
výške0,05 % z kúpnej ceny za každý kalendárny deň omeškania , nárok na náhradu škody nie je tým dotknutý

- Objednávateľ má nárok na voľbu nárokov uvedených v § 436 ObZ ods.1 písmen. a) až d) ak ju oznámi dodávateľovi včas v 
zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.

- Objednávateľ má popri nárokoch uvedených vyššie, aj nárok na náhradu škody a zmluvnú pokutu

Dodávateľ môže požadovať :

- úrok z omeškania vo výške aktuálnej sadzby zákonných úrokov z omeškania podľa § 369 ods. 2 a § 369a Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z.

Ukončenie zmluvného vzťahu:

Zmluvu je možné ukončiť pred riadnym splnením  všetkých práv a povinností z nej vyplývajúcich odstúpením od zmluvy alebo 
spôsobom uvedeným v OPET. Zmluvu je možné ukončiť výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou 5 
pracovných dní, ktorá začne plynúť dňom nasledujúcim po doručení výpovede druhej strane zmluvy.

Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy dodávateľom za:

a) nedodržanie termínu dodania tovaru dohodnutého v zmluve, resp. v objednávke

b) dodanie predmetu zmluvy, ktorý nezodpovedá vlastnostiam, akosti, množstve dohodnutých v zmluve

c) neodovzdanie dokladov, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru a ostatné podstatné porušenia zmluvy , ktoré 
upravujú ustanovenia Obchodného zákonníka

e) objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je dodávateľ v čase plnenia zmluvy zaradený do Zoznamu s 
kvalifikovanými negatívnymi referenciami (blacklist) trhoviska.

f) nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky objednávateľa uvedenej v tomto opisnom formulári sa bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvných povinností dodávateľa, pričom objednávateľ:

- ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPET z dôvodu, že dodávateľ podstatne porušil svoje povinnosti

- môže vystaviť dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS,

- môže vystaviť dodávateľovi negatívnu referenciu pre Úrad pre verejné obstarávanie, v ktorej objednávateľ úradu pre verejné 
obstarávanie oznámi, že došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností 
dodávateľom

V prípade, že dôjde k podstatnému porušeniu povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z celkovej ceny predmetu zmluvy, a to najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia 
písomného upozornenia na podstatné porušenie zmluvy, pričom tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na odstúpenie od 
tejto zmluvy.

Dodávateľ vyhlasuje, že ak mu zákon  č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“) ukladá povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len 
„register“) ako partner verejného sektora, spĺňa túto zákonnú povinnosť. Dodávateľ tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť 
predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle 
ZoRPVS, že títo budú v čase uzavretia tejto zmluvy alebo v čase použitia takéhoto subdodávateľa v registri zapísaní.
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V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je Dodávateľ povinný 
okamžite ukončiť plnenie tejto Zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto 
zmluvy v prípade, ak v momente uzavretia zmluvy nemá dodávateľ v registri partnerov verejného sektora zapísaných 
konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a ZRPVS a k zápisu do tohto registra nedôjde ani do 
30 dní od momentu uzavretia zmluvy,

alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 ods. 3 písm. b/ zákona o verejnom obstarávaní.

Prístroj, kabína musí byť dodaná nová, nepoužívaná, nerepasovaná

Ochrana osobných údajov:

1. Dodávateľ je povinný poučiť všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať v jeho mene a na jeho zodpovednosť pri plnení 
zmluvy mlčanlivosťou. Dodávateľ predloží podpísané poučenie o povinnosti mlčanlivosti pred plnením zmluvy pre každú 
vyslanú fyzickú osobu, alebo pred samotným výkonom práce každá vyslaná fyzická osoba sa oboznámi s poučením u 
objednávateľa a poučenie podpíše. Bez uvedeného, vyslanej osobe nebude umožnený výkon práce na pracoviskách 
objednávateľa, kde môže prísť do styku z osobnými údajmi.

2. Neumožnený vstup do priestorov objednávateľa zástupcovi dodávateľa bez poučenia o mlčanlivosti sa nepovažuje za 
neposkytnutie súčinnosti pri plnení zmluvy zo strany objednávateľa.

3. Vyslaná fyzická osoba zároveň podpíše oboznámenie sa s informáciou o spracovaní osobných údajov v zmysle článku 13 a
príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov – Evidencia zástupcov a dodávateľov a odberateľov.

4. Poučenie o mlčanlivosti s prehlásením o informovaní je dostupné na webových stránkach objednávateľa , v sekcii „Ochrana 
osobných údajov, GDPR“: P O U Č E N I E o povinnosti mlčanlivosti s informačnou povinnosťou

5. Dodávateľ zodpovedá za porušenie povinnosti za vyslané fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na plnení zmluvy v mene 
dodávateľa v priestoroch objednávateľa.

Informačná povinnosť:

Poučená osoba potvrdzuje svojím podpisom, že bola informovaná o zásadách ochrany osobných údajov v zmysle článku 13 a 
príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, dostupné na webových stránkach objednávateľa v sekcii „Ochrana osobných údajov, GDPR“.

Názov Upresnenie

Záručná doba minimálne 24 mesiacov

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Ul. Vojtecha  Spanyola 43

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

05.11.2020 07:00:00 - 13.11.2020 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zostava príslušenstva v opise
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
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4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 33 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 21,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 39 930,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 03.11.2020 14:08:01

Objednávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
EKONA COR s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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