
Kúpna zmluva č. Z20212884_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne
Sídlo: Mederčská 39, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 17335655
DIČ: 2021015150
IČ DPH: 0
Bankové spojenie: IBAN: 0
Telefón: 0357700412

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ELRON s.r.o.
Sídlo: Mládeže 2354/32, 05801 Poprad, Slovenská republika
IČO: 36807478
DIČ: 2022417859
IČ DPH: SK2022417859
Bankové spojenie: IBAN: SK19 1100 0000 0026 2703 3702  
Telefón: 0911743772

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: OOPP - respirátory FFP2 bez výdychového ventilu
Kľúčové slová: respirátory, OOPP, FFP2
CPV: 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 35113400-3 - Ochranné a bezpečnostné 

odevy; 35113410-6 - Odevy na biologickú alebo chemickú ochranu; 60000000-8 - 
Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Respirátor FFP2 bez výdychového ventilu

Funkcia

filtračné polomasky na ochranu dýchacích orgánov pred časticami

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 330

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

veľkosť univerzálna

materiál zhotovená z filtračného materiálu

materiál tvarovateľný, aby maska dobre priliehala k tvári a pokrývala nos, 
bradu a ústa

materiál pri styku s pokožkou nesmie vyvolávať podráždenie

pri pohybe hlavy poskytuje primerané utesnenie tváre používateľa od okolitého 
prostredia

zorné pole musí byť zachované dostatočné zorné pole obsluhy
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uchytenie
s gumičkami na uchytenie okolo uší alebo gumičkami resp. 
nastaviteľnými pásikmi na uchytenie okolo hlavy, aby masku pevne
udržiavali v správnej polohe

použitie jednorazové

označenie triedy musí byť priamo na výrobku: FFP2 NR

balenie hygienicky zabalené tak, aby bolo eliminované mechanické 
poškodenie alebo znečistenie výrobku

najmenšie obchodné balenie musí obsahovať návod na obsluhu masky

najmenšie obchodné balenie môže obsahovať od 1 do 10 kusov

norma vyhovujúce technickej norme EN 149+A1: 2001

označenie označenie normou EN 149+A1: 2001 musí byť priamo na výrobku

označenie označené značkou CE + číslom notifikovanej osoby (musí byť 
priamo na výrobku)

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ je povinný dodať tovar vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia tovaru do priestorov skladu v pracovných 
dňoch od 08:00 do 14:00 hod.

Ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej„nižšia cena“)za rovnaké alebo 
porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie 
poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v 
neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po 
preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou 
cenou.

Ak dodávateľ doručí tovar v kvalite a/alebo v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, alebo ak sa omešká 
s dodaním tovaru o viac ako 5 pracovných dní, objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa nápravu podľa článku XII 
bodu 12.5 v 2. časti „Všeobecné zmluvné podmienky“ OPET.

V prípade, ak dodávateľ nevykoná nápravu podľa požiadaviek objednávateľa na základe predchádzajúceho bodu 3. najneskôr 
do 7 pracovných dní, prípadne ak má doručený tovar iné vlastnosti, ktoré nezodpovedajú požiadavkám zadaným 
objednávateľom, ide o podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Dodávateľ je povinný dodať originálny, nový – nepoužitý, nie repasovaný alebo inak renovovaný alebo testovaný tovar v 
originálnom balení s príslušnou dokumentáciou bez akýchkoľvek známok poškodenia a funkčných vád a musí byť určený na 
humánne použitie.

Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví najskôr po dodaní 
tovaru a po doručení zástupcom kupujúceho podpísaného dodacieho listu preukazujúceho dodanie tovaru kupujúcemu. V 
súlade s Dodatkom č. 1 k Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 5/2020 zo dňa 25.9.2020 je dodávateľ tovaru povinný vystaviť 
faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru.

Dodávateľ berie na vedomie, že akékoľvek pohľadávky, ktoré eviduje voči objednávateľovi, nie je možné postúpiť na tretiu 
osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, pričom na písomný súhlas objednávateľa sa vyžaduje 
predchádzajúci súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. V prípade, ak dodávateľ postúpi pohľadávku na tretiu osobu bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa alebo v rozpore s predchádzajúcou vetou, je takéto postúpenie 
neplatné.

Dodávateľ berie na vedomie, že započítanie pohľadávok štátu je možné len na základe písomnej dohody o započítaní 
pohľadávok štátu, a to v zmysle § 8 zákona č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu v znení neskorších zmien a doplnení.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v tejto dohode sa bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:
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Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Mederčská 39 (areál nemocnice)

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.02.2021 11:00:00 - 02.03.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 330,0000

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: 90,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 0,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 90,00 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 23.02.2021 10:38:01

Objednávateľ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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