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Vec : Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z202029775_Z zo dňa 19.11.2020 
 
 
Vážený dodávateľ, 
 
touto cestou sa na Vás obraciame v súvislosti s Kúpnou zmluvou č. Z202029775_Z zo dňa 19.11.2020 
(ďalej len „zmluva“), ktorá bola uzatvorená prostredníctvom elektronického kontraktačného systému (ďalej 
len „EKS“), a ktorej predmetom je dodanie tovaru s názvom: Defibrilátor s bifázickým výbojom a externou 
kardiostimuláciou (2ks) pre objednávateľa NsP Považská Bystrica. 
 
Po uzatvorení tejto zmluvy Vaša spoločnosť dňa 24.11.2020 predložila kupujúcemu doklady potrebné                        
na posúdenie navrhovaného spôsobu plnenia zmluvy tj. dokumenty (vyplnenú zmluvu s technickými 
vlastnosťami, katalóg, užívateľskú príručku v SK) ponúkaným defibrilátorom typ Mediana D500 výrobcu 
Mediana Co., Ltd Korea .  
 
Z Vami predložených dokladov vyplýva, že máte záujem ako predmet kúpy dodať defibrilátor typ Mediana 
D500 výrobcu Mediana Co., Ltd Korea, ktorý podľa Špecifikácie uvedenej v priloženej užívateľskej 
špecifikácii nesplnil všetky podmienky stanovené v bode 2.2 Funkčná a technická  špecifikácia predmetu 
Zmluvy. 
 
Medzi funkčné a technické špecifikácie, ktoré Vami ponúkaný defibrilátor Mediana D500 nesplnil je: 
 Čas nabitia defibrilátora na max. výboj  – požadovaná hodnota max. 5 sek.  

Ponuka dodávateľa: v katalógu uvádza hodnotu cit.  
Doba nabíjení k výboji 3 s na 200 J 
                  5 s na 360 J 
Tento údaj však nie je totožný s údajom uvedeným v Špecifikácii uvedenej v priloženej užívateľskej 
príručkei str.66, kde sa uvádza – 
Nabíjecí čas na 200 J : 6 sekund s DC napájaním, 7 sekund pri napájaní z baterie  
Nabíjecí čas na 360 J : 8 sekund s DC napájaním, 9 sekund pri napájaní z baterie 
 
Pre objektívnosť sme správnosť uvádzaného údaju overili aj na stránke výrobcu ponúkaného 
defibrilátora. 
 
Ponúkaný tovar nespĺňa všetky technické požiadavky, ktoré boli uvedené v Zmluve a ktoré, vzhľadom 
k účelu predmetu zákazky, považuje objednávateľ za podstatné. 
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75361 Hranice IV - Drahotuše 



 

Vzhľadom na uvedené NsP Považská Bystrica, ako kupujúci, touto cestou o d s t u p u j e od Kúpnej 
zmluvy č.: Z202029775_Z zo dňa 19.11.2020, pričom toto odstúpenie sa stáva účinným dňom jeho 
doručenia do Vašej dispozície.  
 
Za Vašu ponuku a aj doterajšiu korektnú komunikáciu Vám ďakujeme. 
 

V úcte 

         MUDr. Igor Steiner, MPH 
         riaditeľ 


