
Kúpna zmluva č. Z20219541_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
Sídlo: Hollého 14, 08181 Prešov, Slovenská republika
IČO: 00610577
DIČ: 2021281559
IČ DPH: SK2021281559
Bankové spojenie: IBAN: SK80 8180 0000 0070 0028 0091
Telefón: 0517011111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Filson Slovakia s.r.o.
Sídlo: 41, 91953 Dechtice, Slovenská republika
IČO: 48157716
DIČ: SK2120071492
IČ DPH: SK2120071492
Bankové spojenie: IBAN: SK5202000000003512222153
Telefón: 0915929721

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dezinfekčné prostriedky
Kľúčové slová: Dezinfekcia, dezinfekčné prostriedky na ruky
CPV: 24455000-8 - Dezinfekčné prostriedky; 33740000-9 - Výrobky na starostlivosť o ruky a 

nechty; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Tekutý dezinfekčný prípravok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk, na báze etanolu.

2. Tekutý dezinfekčný prípravok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk, na báze etanolu.

3. Gélová dezinfekcia na ruky na báze alkoholu s plnou virucídnou účinnosťou.

4. Tekutá umývacia emulzia bez dezinfekčného účinku šetriaca pokožku pred vysušením a podráždením, vhodná na 
časté používanie.

5. Tekutá umývacia emulzia bez dezinfekčného účinku šetriaca pokožku pred vysušením a podráždením, vhodná na 
časté používanie.

6. Ošetrujúci emulzný krém na pokožku.

Položka č. 1: Tekutý dezinfekčný prípravok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk, na báze etanolu.

Funkcia

Zabezpečenie dezinfekcie rúk.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

objem balenia lit 0,5

množstvo lit 240

etanol g/100g 80

účinnosť spektrum A B T M
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Hygienická dezinfekcia rúk podľa EN 1500 s 30

Chirurgická dezinfekcia podľa EN 12791 s 90

Baktericídna účinnosť podľa EN 13727 s 15

Účinnosť proti kvasinkám podľa EN 13624 s 15

Virucídna účinnosť podľa EN 14476 s 30

Norovírusy (MNV) podľa EN 14476 s 15

Rota vírusy podľa EN 14476 s 15

Tuberkulocídna účinnosť, účinnosť na mykobaktérie 
podľa EN 14348 s 15

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Zloženie prípravku:

tekutý alkoholový dezinfekčný prípravok na báze etanolu s min. 
obsahom 80% (w/w), bez obsahu chlórhexidínu, KAZ, farbív a 
parfumov, s obsahom regeneračných a ošetrujúcich zložiek (MES, 
iné...),

Zloženie prípravku (pokračovanie): kompatibilný s prípravkami určenými na umývanie a starostlivosť o 
pokožku rúk deklarovaná výrobcom,

Zloženie prípravku (pokračovanie): výborná znášanlivosť s pokožkou - tolerancia pokožky pri 
dlhodobom používaní (deklarovaná testom kožnej znášanlivosti)

Spektrum účinnosti: rýchla a širokospektrálna účinnosť (plný virucídny účinok), vhodný 
aj pre rizikové pracoviská.

Kompatibilita: požadované 0,5l balenia /Euro fľaše/ musia byť kompatibilné s 
existujúcim dávkovacím systémom a držiakmi.

Položka č. 2: Tekutý dezinfekčný prípravok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk, na báze etanolu.

Funkcia

Zabezpečenie dezinfekcie rúk.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

objem balenia lit 5 6

množstvo lit 280

etanol g/100g 80

účinnosť spektrum A B T M

Hygienická dezinfekcia rúk podľa EN 1500 s 30

Chirurgická dezinfekcia podľa EN 12791 s 90

Baktericídna účinnosť podľa EN 13727 s 15

Účinnosť proti kvasinkám podľa EN 13624 s 15

Virucídna účinnosť podľa EN 14476 s 30

Norovírusy (MNV) podľa EN 14476 s 15

Rota vírusy podľa EN 14476 s 15

Tuberkulocídna účinnosť, účinnosť na mykobaktérie 
podľa EN 14348 s 15

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Zloženie prípravku:

tekutý alkoholový dezinfekčný prípravok na báze etanolu s min. 
obsahom 80% (w/w), bez obsahu chlórhexidínu, KAZ, farbív a 
parfumov, s obsahom regeneračných a ošetrujúcich zložiek (MES, 
iné...),

Zloženie prípravku (pokračovanie): kompatibilný s prípravkami určenými na umývanie a starostlivosť o 
pokožku rúk deklarovaná výrobcom,

Zloženie prípravku (pokračovanie): výborná znášanlivosť s pokožkou - tolerancia pokožky pri 
dlhodobom používaní (deklarovaná testom kožnej znášanlivosti)

Spektrum účinnosti: rýchla a širokospektrálna účinnosť (plný virucídny účinok), vhodný 
aj pre rizikové pracoviská.
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Položka č. 3: Gélová dezinfekcia na ruky na báze alkoholu s plnou virucídnou účinnosťou.

Funkcia

Zabezpečenie dezinfekcie rúk.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

objem balenia lit 0,35 0,5

množstvo lit 30

etanol g/100g 80

účinnosť spektrum A B T M

Hygienická dezinfekcia rúk podľa EN 1500 s 30

Chirurgická dezinfekcia podľa EN 12791 s 90

Baktericídna účinnosť podľa EN 13727 s 30

Účinnosť proti kvasinkám podľa EN 13624 s 30

Norovírusy (MNV) a Adenovirus podľa EN 14476 s 30

Virucídna účinnosť podľa EN 14476 s 60

Mykobaktericídna účinnosť EN 14348 s 30

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Charakteristika (doplnenie): dezinfekcia na ruky spĺňajúca hygienickú dezinfekciu rúk podľa 
EN1500 do 30 sekúnd

Spektrum účinnosti: rýchla a širokospektrálna účinnosť (plný virucídny účinok), vhodný 
aj pre rizikové pracoviská

Zloženie prípravku:
gélový alkoholový dezinfekčný prípravok na báze etanolu s min. 
obsahom 80g/100g účinnej dezinfekčnej látky, bez obsahu farbív a
parfumov,

Zloženie prípravku (pokračovanie): kompatibilný s prípravkami určenými na dezinfekciu a starostlivosť 
o pokožku rúk deklarovaná výrobcom

Príslušenstvo: balenie s integrovanou pumpou

Položka č. 4: Tekutá umývacia emulzia bez dezinfekčného účinku šetriaca pokožku pred vysušením a 
podráždením, vhodná na časté používanie.

Funkcia

Zabezpečenie umývania rúk.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

objem balenia lit 0,25 0,5

množstvo lit 240

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Zloženie prípravku: umývacia emulzia s pH neutrálnym k pokožke bez obsahu účinnej 
dezinfekčnej látky, bez parfumov a farbív,

Zloženie prípravku (pokračovanie):
s obsahom zvláčňujúcich a regeneračných zložiek kompatibilná s 
prípravkami určenými na dezinfekciu a starostlivosť o pokožku rúk 
deklarovaná výrobcom

Položka č. 5: Tekutá umývacia emulzia bez dezinfekčného účinku šetriaca pokožku pred vysušením a 
podráždením, vhodná na časté používanie.

Funkcia

Zabezpečenie umývania rúk.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

objem balenia lit 5 6

množstvo lit 300
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Zloženie prípravku: umývacia emulzia s pH neutrálnym k pokožke bez obsahu účinnej 
dezinfekčnej látky, bez parfumov a farbív,

Zloženie prípravku (pokračovanie):
s obsahom zvláčňujúcich a regeneračných zložiek kompatibilná s 
prípravkami určenými na dezinfekciu a starostlivosť o pokožku rúk 
deklarovaná výrobcom

Položka č. 6: Ošetrujúci emulzný krém na pokožku.

Funkcia

Zabezpečenie starostlivosti o pokožku rúk

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

objem balenia lit 0,5

množstvo lit 60

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Zloženie prípravku:

ošetrujúci prípravok určený na starostlivosť o pokožku rúk 
kompatibilný s prípravkami určenými na umývanie a dezinfekciu 
rúk deklarovaný výrobcom, neutrálny k pokožke vo forme emulzie -
olej vo vode.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Vrátane dopravy na miesto plnenia.

2. Dodávateľ doručí Objednávateľovi do 2 pracovných dní od uzavretia Zmluvy doklad o registrácii v Centre pre chemické látky
a prípravky, prípadne registráciu na ŠUKL.

3. Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii. Objednávateľ si vyhradzuje právo
na odmietnutie prevzatia tovaru, ktorý nebude spĺňať technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.

4. Ako ekvivalent musí byť poskytnutý prípravok s obsahom účinnej látky z rovnakej skupiny účinných látok v rovnakom alebo 
vyššom množstve, pre zabezpečenie mikrobicídnej účinnosti a požadovanej expozície. Neumožňuje sa ekvivalent na báze inej
účinnej látky, nakoľko je v schválenom dezinfekčnom pláne stanovené striedanie požadovaných účinných látok, doba 
expozície a ich materiálová kompatibilita.

5. Dodávateľ doručí Objednávateľovi do 2 pracovných dní od uzavretia Zmluvy v elektronickej alebo papierovej forme 
aktualizovaný rozpočet (cenník) predmetu Zmluvy v rozsahu uvedenom v technickej špecifikácii, v ktorom uvedie minimálne 
tieto informácie: obchodný názov tovaru, balenie, mernú jednotku, množstvo, jednotkovú cenu bez DPH, sadzbu DPH, 
jednotkovú cenu vrátane DPH, cenu celkom bez DPH, cenu celkom vrátane DPH. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady 
súvisiace s realizáciou zákazky (doprava, clo, inštalácia, uvedenie do prevádzky, zaškolenie zamestnancov oddelenia, 
záručná doba a p.).

6. Dodávateľ doručí Objednávateľovi do 2 pracovných dní od uzavretia Zmluvy v elektronickej alebo papierovej forme 
podrobný technický opis a kartu bezpečnostných údajov ponúkaného Tovaru v slovenskom, resp. českom jazyku tak, aby na 
základe neho mohol Objednávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných technických vlastností uvedených v 
technickej špecifikácii predmetu Zmluvy.

7. Dodávateľ svojím predložením ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky kvalifikačné, 
odborné, technické a iné predpoklady, má predpísané povolenia a skúšky a spĺňa akékoľvek iné predpoklady stanovené 
príslušnými právnymi predpismi a záväznými technickými normami pre riadne poskytnutie plnenia.

8. Tovar musí byť dodaný spolu s dodacím listom.

9. Platobné podmienky: Splatnosť faktúry bude 30 dní.  Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku najneskôr do 
piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru.

10. Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky Objednávateľa uvedenej v článku "Predmet zmluvy" alebo v článku "Zmluvné 
podmienky" sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy.

11. Dodávateľ je oprávnený postúpiť pohľadávky, ktoré vznikli s plnením tejto Zmluvy, na tretie osoby len po predchádzajúcom
písomnom súhlase objednávateľa. Objednávateľ je oprávnený udeliť písomný súhlas len s predchádzajúcim písomným 
súhlasom Ministerstva zdravotníctva SR. Zmluvné strany sa dohodli, že postúpenie pohľadávok vykonané bez 
predchádzajúcich vyššie uvedených písomných súhlasov je neplatné.

Názov Upresnenie
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2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Prešov
Obec: Prešov
Ulica: Hollého 14

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

20.05.2021 07:00:00 - 25.05.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
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: 4 033,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 840,00 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 17.05.2021 11:32:01

Objednávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou J.A.Reimana Prešov
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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