Kúpna zmluva č. Z202115578_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
Banisko č. 1, 97742 Brezno, Slovenská republika
31908969
2021607687
SK2021607687
IBAN: SK20 1100 0000 0026 2077 8736
+421918732587

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

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Automatické externé defibrilátory

Kľúčové slová:

Automatické externé defibrilátory, AED, nástenný box

CPV:

33172200-8 - Prístroje na resuscitáciu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Automatické externé defibrilátory
2. Automatický externý defibrilátor s nástenným boxom
Položka č. 1:

Automatické externé defibrilátory

Funkcia
Automatický externý defibrilátor s predpripojenými elektródami pre jednoduché a rýchle použitie. Defibrilátor vhodný i do
hlučného prostredia. Defibrilátor s brašňou.
Technické vlastnosti

Jednotka

Automatický externý defibrilátor

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. Pracovný režim

automatický

2. Krivka

bifázická (typ e-cube)

3. Energia

podľa parametrov výrobcu pre deti a dospelých

4. Doba prvého nabitia

< 8 sekúnd
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Minimum

Maximum

Presne
6

5. Možnosť veľmi jednoduchého prepnutia režimu
Dospelý / Dieťa spínačom na ovládacej strane
defibrilátora, s možnosťou použitia dospelých elektród
alebo automaticky pri použití detských elektród

áno

6. Indikácia pre AED výboj

ventrikulárna fibrilácia alebo rýchlaventrikulárna tachykardia

7. Komunikácia

v Českom alebo Slovenskom jazyku

8. Prístroj s hlasovou navigáciou záchrancu v
Slovenskom alebo Českom jazyku

áno

9. Obrazová navigácia resuscitácie systémom
podsvietených piktogramov

áno

10. Napájanie batérie

nedobíjateľná

11. Životnosť batérie

min. 3 roky

12. Testovanie prístroja

automatické

13. Uchovávanie dát o KPR a testovaní prístroja

áno

14. Rozmery max.

350 x 350 x 100 mm

15. Hmotnosť max.

3 kg (vrátane batérie a elektród)

16. Balenie vrátane

1 x defibrilačné elektródy, Li-ion batéria – nenabíjateľná, návod /
rýchlonávod, transportná ochranná brašňa

17. Deklarovateľná odolnosť defibrilátora voči pádu z
výšky 1 m a dopad na každú hranu, roh a povrch

áno

18. Platný kód ŠUKL

áno

Položka č. 2:

Automatický externý defibrilátor s nástenným boxom

Funkcia
Automatický externý defibrilátor s predpripojenými elektródami pre jednoduché a rýchle použitie. Defibrilátor vhodný i do
hlučného prostredia. Defibrilátor s brašňou a nástenným boxom.
Technické vlastnosti

Jednotka

Automatický externý defibrilátor s nástenným boxom

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. Pracovný režim

automatický

2. Krivka

bifázická (typ e-cube)

3. Energia

podľa parametrov výrobcu pre deti a dospelých

4. Doba prvého nabitia

< 8 sekúnd

5. Možnosť veľmi jednoduchého prepnutia režimu
Dospelý / Dieťa spínačom na ovládacej strane
defibrilátora, s možnosťou použitia dospelých elektród
alebo automaticky pri použití detských elektród

áno

6. Indikácia pre AED výboj

ventrikulárna fibrilácia alebo rýchlaventrikulárna tachykardia

7. Komunikácia

v Českom alebo Slovenskom jazyku

8. Prístroj s hlasovou navigáciou záchrancu v
Slovenskom alebo Českom jazyku

áno

9. Obrazová navigácia resuscitácie systémom
podsvietených piktogramov

áno

10. Napájanie batérie

nedobíjateľná

11. Životnosť batérie

min. 3 roky

12. Testovanie prístroja

automatické

13. Uchovávanie dát o KPR a testovaní prístroja

áno

14. Rozmery max.

350 x 350 x 100 mm

15. Hmotnosť max.

3 kg (vrátane batérie a elektród)

16. Balenie vrátane

1 x defibrilačné elektródy, Li-ion batéria – nenabíjateľná, návod /
rýchlonávod, ochranná brašňa
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Minimum

Maximum

Presne
1

17. Deklarovateľná odolnosť defibrilátora voči pádu z
výšky 1 m a dopad na každú hranu, roh a povrch

áno

18. Platný kód ŠUKL

áno

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vrátane dopravy na miesto plnenia, zaškolenia personálu a odovzdanie užívateľského manuálu v slovenskom jazyku.
2. Zariadenie má byť nové, nepoužívané a nerepasované.
3. Predmet zákazky bude považovaný za dodaný jeho doručením na miesto plnenia, zaučením obsluhujúceho personálu a
podpísaním preberacieho protokolu.
4. Požaduje sa predložiť v elektronickej alebo listinnej forme na adresu objednávateľa, do 3 pracovných dní od uzatvorenia
zmluvy:
- podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien jednotlivých položiek, s uvedením cien s DPH aj bez DPH;
- špecifikáciu predmetu zákazky - uvedenie konkrétnej značky, výrobcu a typového označenia tovaru (obchodná značka a typ
jednotlivých druhov s presným číselným označením tovaru) , ktorý bude predmetom dodania (napr. katalógový list, technický
opis a pod.), na základe čoho sa preukáže splnenie požadovaných technických a iných požiadaviek na predmet zákazky;
- platný certifikát tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (CE certifikát,
vyhlásenie o zhode, doklad o pridelení ŠUKL kódu, resp. iný doklad, ktorý nahrádza požadované potvrdenie).
5. Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí schválenie požadovaných dokladov, nebude možné dôjsť k plneniu zmluvy. Objednávateľ je
oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude spĺňať technickú špecifikáciu predmetu zmluvy.
6. Zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a musí
zahŕňať kompletné dodanie na miesto plnenia.
7. 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.
8. 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.
9. Faktúra musí byť vystavená v súlade s § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
predpisov.
10, Faktúra (daňový doklad) musí obsahovať nasledovné náležitosti: - označenie dodávateľa : názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH,
číslo bankového účtu v tvare IBAN; - označenie objednávateľa : názov, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo bankového účtu v tvare
IBAN; - poradové číslo faktúry; - dátum dodania tovaru; - dátum vyhotovenia faktúry; - množstvo a druh dodaného tovaru; peňažná suma alebo údaj o cene za mernú jednotku a vyjadrenie množstva, jednotková cena bez dane; - základ dane; sadzba dane; - výška dane spolu; - podpis dodávateľa; - číslo zmluvy; - názov Projektu; - kód Projektu.
11. Na účely fakturácie sa za deň dodania predmetu kúpy objednávateľovi považuje deň podpísania preberacieho protokolu o
dodaní obidvomi zmluvnými stranami v zmysle zmluvy.
12. Objednávateľ pri tejto plnení zákazky bude využívať iný bankový účet, aký má uvedený v profile EKS.
13. Záručná doba na prístroj je minimálne 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia objednávateľom, t.j. odo dňa podpisu
preberacieho protokolu.
14. Dodávateľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vady/poruchy počas záručnej doby (napr. dopravné náklady,
náhradné diely atď.).
15. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v zmluve sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok.
16. V prípade, ak 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
štátneho rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový úrad.
17. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je
oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas dlžníka je platný za podmienky, že bol na takýto úkon udelený
predchádzajúci písomný súhlas MZ SR. Súhlas dlžníka s postúpením pohľadávok veriteľa nie je potrebný pri postúpení
pohľadávok v lehote splatnosti a 60 dní po lehote ich splatnosti.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Banskobystrický

Okres:

Brezno

Obec:

Brezno

Ulica:

Banisko 273/1, 977 01 Brezno

Čas / lehota plnenia zmluvy:
26.07.2021 10:00:00 - 06.09.2021 10:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

podľa množstva v jednotlivých položkách

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.

3.5

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 5 500,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 21,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 6 655,00 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 21.07.2021 10:58:01
Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o.
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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