
Kúpna zmluva č. Z202030653_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Trenčianske múzeum v Trenčíne
Sídlo: Mierové námestie 46, 91250 Trenčín , Slovenská republika
IČO: 34059199
DIČ: 2021452202
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK0281800000007000510803
Telefón: 0918990863

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: Defibrilátor
Kľúčové slová: Defibrilátor
CPV: 33182100-0 - Defribrilátory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Defibrilátor

Funkcia

Automatický externý defibrilátor

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

AED Defibrilátor ks 1

Životnosť batérie: rok 5

Rozmery (vrátane batérie a elektród) cm 13,3 x 24,1 x 
29,1

Hmotnosť (vrátane batérie a elektród) kg 3,1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Defibrilátor je určený pre dospelých i detských pacientov
- sám rozpozná detské elektródy a prispôsobí úroveň 
energie

Bifázická krivka

Voľba energie: automaticky predprogramovaný

Výber (120J, 150J, 200J)
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Doba nabíjania: s novými batériami menej než 10 
sekúnd

Riadiace funkcie pre defibriláciu: defibrilátor vyhodnotí 
pripojenie elektród a pacientovo EKG na určenie,či je 
indikovaná potreba defibrilačného výboja

Defibrilovateľný rytmus: ventrikulárna fibrilácia s 
amplitúdou > 100 μV a ventrikulárna  tachykardia so 
širokým QRS komplexom a s frekvenciou vyššou ako 
150 úderov za minútu.

Formát zobrazenia: LCD displej 6,6 cm x 3,3 cm

Kapacita batérií: nové batérie pri 20 °C  - 5 rokov (300 
výbojov) alebo 1,5 hodiny kontinuálneho monitorovania 
a defibrilácie.

CE (Document of Conformity)

Záruka 7 rokov, po uplynutí je možné záruku po kontrole
predĺžiť o ďalšie 2 roky

Balenie obsahuje: defibrilátor, nalepovacie elektródy 
CPR-D (pre dospelých) s vyhodnocovaním efektivity 
KPR, 10 alkalických fotočlánkov, prepravný obal, detské 
elektródy, napájenie: lítium - mangánové batérie typu 
123A (10 kusov)

V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný 
obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri predaji a kúpe tovaru a záväzok dodávateľa dodať a 
predať objednávateľovi tovar za podmienok stanovených zmluvou a záväzok objednávateľa dodaný tovar prevziať a zaplatiť 
dodávateľovi dohodnutú cenu. Tovarom, ktorý je predmetom predaja a kúpy je jeden kus AED defibrilátora, podľa uvedenej 
technickej špecifikácie predmetu zákazky.

Súčasťou dodávky tovaru je manuál (návod na obsluhu a údržbu) k tovaru v slovenskom jazyku a všetky platné certifikáty k 
tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

Neoddelietľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácia v mieste plnenia a uvedenia zariadenia do 
prevádzky. Odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti a vrátane zaškolenia požadovaného počtu - päť zamestnancov 
objednávateľa v nevyhnutnom rozsahu.

Požaduje sa dodať tovar nový, nepoužívaný a nerepasovaný.

Objednávateľ požaduje dodať predpísaný tovar, alebo ekvivalent v tom prípade, ak bude mať zhodné alebo lepšie parametre v
porovnaní s predpísaným tovarom.

Súčasťou dodávky je aj zabezpečenie servisných činnosti počas záručnej doby autorizovaným servisným strediskom a 
zaškoleným servisným technikom na daný typ zariadenia, vrátane dodávky náhradných dielcov po dobu najmenej 10 rokov od 
uvedenia prístroja do prevádzky.

Nástup servisného technika k diagnostikovaniu a odstráneniu poruchy sa požaduje max. do 24 hodín od nahlásenia poruchy (v
pracovných dňoch).

Záručný servis s nástupom na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy v pracovných dňoch. Ak nedôjde k oprave do 48 
hodín môže Dodávateľ ponúknuť náhradné riešenie po dohode s Objednávateľom. V prípade, že nedôjde k odstráneniu 
poruchy alebo k prijatiu náhradného riešenia môže Objednávateľ žiadať pokutu do 0,05 % z kúpnej ceny za každých 24 hodín 
až do odstránenia poruchy.

Záručná doba na zariadenie, vrátane príslušenstva je min. 7 rokov odo dňa inštalácie v mieste plnenia a uvedenie zariadenia 
do prevádzky.

Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred 
uplynutím záručnej lehoty. Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých 
zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku.

Cena za tovar je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. 
dohodou zmluvných strán.

Cenou za tovar sa rozumie cena, vrátane obalu, DPH a dopravy do miesta plnenia určeného objednávateľom a vrátane 
ostatných nákladov spojených s dodávkou, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR. Dohodnutá cena je maximálna a 
konečná.
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Tovar sa bude považovať za dodaný, potvrdením dodacieho listu oprávneným zástupcom objednávateľa. Objednávateľ po 
vykonaní fyzickej kontroly tovaru, overení nepoškodenia obalu tovaru, záručnej doby tovaru, označenia tovaru, súladu 
sortimentu dodaného tovaru so zmluvou, množstva tovaru, vzhľadových vlastností tovaru, potvrdí prevzatie tovaru na 
dodacom liste.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovaru 
zistí nezrovnalosti – zrejmé chyby a vady tovaru, resp. jeho nesúlad s objednávkou, tovar neprevezme a vystaví protokol 
nezrovnalostí.Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zrejmé vady dodávok tovaru odstrániť a to najneskôr do 24 hodín hodín
od uplatnenej reklamácie.

Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje. Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku, po 
dodaní a prevzatí tovaru a podpísaní preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami objednávateľa a dodávateľa na faktúru, 
ktorej splatnosť je stanovená na 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového 
dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti dodávateľovi na 
doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej 
faktúry objednávateľovi.

Dodávateľ do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy (vygenerovaním zmluvy funkcionalitami EKS) predloží objednávateľovi:

a.) typové označenie tovaru, výrobcu, zoznam predmetov v súprave, popisy, návody, technické listy a iné doklady a 
dokumenty k tovaru v slovenskom jazyku, ktoré musia obsahovať popis funkcie, technických vlastnosti, parametrov a hodnôt 
tovaru tak, aby na ich základe mohol objednávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých technických parametrov a 
požiadaviek kladených na predmet zákazky,

b) aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien jednotlivých komponentov a celkovej ceny (ceny za jeden kus 
prístroja) v € bez DPH, sadzby DPH a cenu s DPH.

Nesplnenie ktorejkoľvek z požadovaných technických vlastností alebo požiadaviek kladených na plnenie bude objednávateľ 
považovať za nesplnenie požiadaviek pre riadne plnenie predmetu zákazky a za podstatné porušenie zmluvných povinností 
dodávateľa a následné vypovedanie platnosti zmluvy, pričom objednávateľ: 1. ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s
článkom 18.2 písm. a) OPET z dôvodu, že dodávateľ porušil svoju povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto VZP podstatným 
spôsobom, 2. vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS.

V prípade ak kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej 
výške %, pričom fakturácia zo strany dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v príslušnej 
výške % do št. rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový úrad.

Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa. Písomný súhlas objednávateľa s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol
na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Právny úkon, ktorým budú postúpené 
pohľadávky dodávateľa v rozpore s týmto ustanovením je podľa § 39 zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov neplatný.

Ak sa v opise predmetu zákazky a v špecifikácii požadovaného tovaru nachádzajú technické požiadavky, určujúce výrobný 
postup, značku, patent, typ, krajinu pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v ponuke predložiť aj ekvivalentný tovar v rovnakej 
alebo vyššej kvalite, ktorý pri dodržaní minimálnych technických požiadaviek verejného obstarávateľa bude slúžiť rovnakému 
účelu.

Požadované technické vlastnosti sú uvedené ako minimálne. V prípade, že dodávateľ v navrhovaných technických 
vlastnostiach použije ekvivalentné riešenia, musí dodávateľ odbornými dokladmi preukázať, že ním navrhované riešenie 
zodpovedá minimálne požadovaným technickým vlastnostiam, alebo je progresívnejšie. Povinnosť dôkazu spočíva na 
dodávateľovi a predloží ho v elektronickej forme (na adresu kontaktnej osoby zákazky) do 7 dní od uzavretia zmluvy.

Ostatné právne vzťahy, výslovne touto dohodou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej vygenerovania systémom EKS a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia
v Centrálnom registri zmlúv.

Pred dodaním tovaru je potrebné kontaktovať objednávateľa najmenej tri dni vopred, ktorý zabezpečí proces preberania.

Ak dodávateľ nepredloží alebo predloží objednávateľovi prospekt plnenia, v ktorom ktorákoľvek hodnota nebude v súlade so 
skutočnými alebo požadovanými vlastnosťami dodávaného plnenia, alebo sa takýto produkt pokúsi dodať, objednávateľ je 
oprávnený uplatniť si u dodávateľa zmluvnú pokutu v sume 250 EUR za každé také porušenie, tým nie je dotknutý nárok na 
úhradu škody. Zmluvná špecifikácia

Ak sa dodávateľ dostane do omeškania s odovzdaním diela ako celku, objednávateľ má právo požadovať od dodávateľa 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela s DPH za každý aj začatý deň omeškania.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Ulica: Mierové námestie 46

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.11.2020 14:00:00 - 18.12.2020 14:00:00

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 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 115,70 EUR

4.2 Sadzba DPH: 21,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 350,00 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 26.11.2020 10:56:01

Objednávateľ:
Trenčianske múzeum v Trenčíne
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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