
Kúpna zmluva č. Z202123431_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Myjava
Sídlo: Staromyjavská 59, 90701 Myjava, Slovenská republika
IČO: 00610721
DIČ: 2021039988
IČ DPH: SK2021039988
Bankové spojenie: IBAN: SK9881800000007000510627
Telefón: 0346979352

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. 
Sídlo: Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 46378979
DIČ: 2023373264
IČ DPH: SK 2023373264
Bankové spojenie: IBAN: SK85 1100 0000 0026 2722 5544     
Telefón: 0903718650

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Hi-flow prístroj - 3 ks
Kľúčové slová: kyslíková súprava
CPV: 33157200-7 - Kyslíkové súpravy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: HI-flow prístroj

Funkcia

Prístroj k podávaniu kyslíka pacientovi s vysokým prietokom.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Hi-flow prístroj ks 3

Nastaviteľný prietok pre deti l/min 2 25

Nastaviteľný prietok pre dospelých l/min 10 60

Výstupná teplota pre detských pacientov v rozsahu °C 31 37

Výstupná teplota pre dospelých pacientov v rozsahu °C 31 34

Nastaviteľná koncentrácia kyslíka % 21 95

Hmotnosť prístroja kg 7

Vysoko prietokový ohrievací a zvlhčovací prístroj vrátane
vyhrievacieho kábla, senzorického kábla a svorky pre 
uchytenie na mobilný stojan

ks 1

Mobilný stojan s brzdeným podvozkom ks 1

Košík k stojanu na príslušenstvo ks 1

Rameno pre dýchaciu hadicu k pacientovi ks 1

Strana 1 z 4 



Kyslíkový prietokomer s prietokom min. do 30 l/min a 
hadicou do prístroja ks 1

Filter - vstupný ks 1

Dýchacie sety pre dospelých:jednorázová komora a 
dýchacia hadica s integrovaným vyhrievacím káblom ks 10

Vysoko prietoková nazálna kanyla - dospelý pacient, 
veľkosť malá ks 5

Vysoko prietoková nazálna kanyla - dospelý pacient, 
veľkosť stredná ks 5

Vysoko prietoková nazálna kanyla - dospelý pacient, 
veľkosť veľká ks 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Prístroj na mobilnom podvozku požadujeme

Prístroj vybavený displejom zobrazujúci aktuálny prietok,
koncentráciu kyslíka, teplotu, textové a alarmové 
hlásenia.

požadujeme

Prístroj s integrovaným systémom vizuálneho a 
akustického alarmu s príp. alarmovým textom na displeji 
prístroja.

požadujeme

Monitorovanie teploty v komore ako aj na konci dýchacej
hadice požadujeme

Regulácia teploty v hadici prístrojom požadujeme

Možnosť uchovávania údajov o priebehu terapie na 
pamäťové médium požadujeme

Prístroj spĺňajúci štandardy "IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2 ISO 80601-2-74"

Univerzálny nebulizátor pripojený do dýchacej vetvy pri 
komore požadujeme

Prístroj vybavený filtrom pre vstup vzduchu z okolia požadujeme

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ mal v predmete podnikania oprávnenie na dodanie tovaru, ktorý zodpovedá predmetu 
zmluvy.

Celková cena musí byť vrátane dodania, inštalácie na mieste plnenia (predvedenie a odskúšanie predmetu zákazky), vrátane 
zaškolenia max. 3 osôb, v rozsahu max. 1 hodiny. Dodávateľovi nevznikne nárok na úhradu akýchkoľvek dodatočných 
nákladov, ktoré si nezapočítal do celkovej ceny predmetu zmluvy. Celková cena predložená Dodávateľom zohľadňuje 
primerané, preukázateľné náklady a primeraný zisk.

Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný, nerepasovaný, kompletný, funkčný, v bezchybnom stave, s požadovanými 
vlastnosťami. V opačnom prípade si objednávateľ vyhradzuje právo nepodpísať preberací protokol a nezaplatiť zmluvnú cenu. 
Predmet zákazky musí byť zabalený v originálnom balení bez známok poškodenia obalu a bez predchádzajúceho používania.

Záruka minimálne 24 mesiacov od dodania tovaru. Záručný a pozáručný servis.

Ak sa v technickej špecifikácii predmetu uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, 
obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými 
resp. lepšími parametrami. Nedodržanie porovnateľných alebo lepších parametrov pri ekvivalentom plnení bude považované 
za porušenie zmluvy a dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

Objednávateľ požaduje sprievodnú dokumentáciu k predmetu zákazky v slovenskom alebo českom jazyku.

Objednávateľ požaduje, aby dodávateľ do 2 pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy predložil zoznam zodpovedných 
osôb za plnenie tejto zmluvy s uvedením mena, č. tel., e-mailu.

Komunikácia medzi Objednávateľom a Dodávateľom musí byť realizovaná elektronicky. prípadné ústne dohody dusia byť 
následne potvrdené elektronicky.

Objednávateľ požaduje vystavenie východzej revíznej správy, ak je potrebná vzhľadom na platné predpisy a technické normy.
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Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci 
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Dodávateľ je povinný presný termín a čas dodania predmetu zákazky oznámiť Objednávateľovi písomne (elektronicky) 
minimálne dva pracovné dni vopred tak, aby Objednávateľ zabezpečil prítomnosť zodpovedných osôb Objednávateľa na 
prevzatie predmetu zákazky

Dodávateľ predloží do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy na EKS doklady preukazujúce splnenie všetkých technických 
špecifikácií a technických vlastností predmetu zmluvy, obchodnú značku a typ ponúkaného tovaru - napr. prospektový 
materiál, katalóg, technický list a pod., ktorý musí obsahovať podrobnú technickú špecifikáciu a technické vlastnosti.

Ak Dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie požadovaných podkladov (dokumentov), alebo ani v dodatočnej 
lehote nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek Objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, Objednávateľ to bude 
považovať za nedodržanie zmluvy a vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy.

Objednávateľ posúdi na základe predložených dokladov, či ponúkaný predmet zákazky spĺňa technické parametre a 
požiadavky kupujúceho v zmysle zmluvy. Ak dôjde k rozporu, prípadne z predložených dokumentov nebude možné zhodu 
posúdiť, Objednávateľ vyzve Dodávateľa na doplnenie predložených dokumentov. Dodávateľ je povinný doplniť požadované 
dokumenty do 3 pracovných dní od prevzatia výzvy. Ak po doplnení dokumentov nie je možné jednoznačne posúdiť zhodu s 
požiadavkami, Objednávateľ má právo jednostranne od tejto Zmluvy odstúpiť.

Objednávateľ posúdi parametre ponúkaného predmetu zákazky a max. do 3 pracovných dní odo dňa doručenia technickej 
špecifikácie oznámi Dodávateľovi (elektronicky), či ponúkaný predmet zmluvy: a) preukazuje splnenie všetkých požiadaviek 
Objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve alebo b) nepreukazuje splnenie niektorej z požiadaviek Objednávateľa, ktoré 
sú uvedené v tejto zmluve a Objednávateľ vyzve Dodávateľa na ich doplnenie / opravu / úpravu a zároveň určí lehotu na ich 
splnenie.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v technickej špecifikácii alebo v osobitných 
požiadavkách na plnenie alebo v Kúpnej zmluve sa bude požadovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a 
Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Objednávateľ požaduje bezplatné poskytnutie autorizovaného záručného servisu a bezplatnej údržby počas záručnej doby. 
Záruka je 24 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu zákazky, podpísania preberacieho protokolu. Všetky náklady spojené s 
odstránením prípadnej poruchy v rámci oprávnenej reklamácie v záručnej lehote znáša dodávateľ.

Objednávateľ nie je povinný prevziať a uhradiť predmet zákazky ak má vady, a to až do úplného odstránenia.

V prípade, ak sa dodávateľ stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný upraviť tak, aby 
bola v súlade so zmluvnou cenou, t.j. znížiť základ dane tak, aby hodnota spolu s DPH zodpovedala cene, ktorá sa vysúťažila.

Preddavok sa neposkytuje. Predmet zmluvy bude uhrádzaný bezhotovostným prevodom na základe faktúry a potvrdeným 
preberacím protokolom. Splatnosť faktúry je 60 dní od potvrdenia preberacieho protokolu. Prílohou faktúry bude dodací list, 
preberací protokol.

Faktúra musí obsahovať číslo zmluvy z EKS, názov predmetu VO zo zmluvy, rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH
a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a 
celkovú cenu za položku vrátane DPH. Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po skutočnom dodaní predmetu zmluvy na 
základe preberacieho protokolu.

V prípade, že faktúra nespĺňa zákonom stanovené náležitosti alebo nie je vyhotovená v súlade so zmluvou, má objednávateľ 
právo vrátiť ju dodávateľovi na zmenu a doplnenie. Nová lehota začne plynúť odo dňa doručenia opravenej, resp. doplnenej 
faktúry objednávateľovi.

Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky zo Zmluvy v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, 
ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety, bude v 
zmysle § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto 
úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas štatutárneho orgánu objednávateľa.

Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých 
parametrov alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu alebo produkt konkrétneho výrobcu, objednávateľ 
umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že 
ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať plnohodnotné úžitkové, prevádzkové, funkčné 
charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú dané produkty určené.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

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: Trenčiansky
Okres: Myjava
Obec: Myjava
Ulica: Staromyjavská 59

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

02.12.2021 08:00:00 - 27.12.2021 13:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 3,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 10 289,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 12 346,80 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123431

V Bratislave, dňa 29.11.2021 11:40:01

Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Myjava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123431


Zákazka


Identifikátor Z202123431


Názov zákazky Hi-flow prístroj - 3 ks


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317188


Dodávateľ


Obchodný názov Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.


IČO 46378979


Sídlo Piešťanská 12, Nové Mesto nad Váhom, 91501, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 28.11.2021 19:43:23


Hash obsahu návrhu plnenia WsNpyA4bZYA396PFUcLXTrv8+EbhzBN0LUsFmBVybfU=


Vlastný návrh plnenia


Položka 1 HI-flow prístroj


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Leaflet_H-80 Series High Flow Humidifier_ENG-ST-SC-20-02-08-31-001-Ver1.3(1).pdf
Opisný formulár.pdf
Splnomocnenie_2020_Vernerova_Tonkovic_1.pdf






























































Identifikátor



Z202123431



Identifikátor OF



OF-246946



Stav



vyhlásená



Objednávateľ



IČO



610721



Názov



Nemocnica s poliklinikou Myjava



Sídlo



Staromyjavská 59, Myjava, 90701, SVK



Predmet zákazky



Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky



Názov



Hi-flow prístroj - 3 ks



Kľúčové slová



kyslíková súprava



CPV



33157200-7 - Kyslíkové súpravy



60000000-8 - Dopravné služby (bez 



prepravy odpadu)



Druh



Tovar, Služba



Položky opisného formulára



 Rozbaliť položky     Zbaliť položky plnenie Messer Medical 



Home Care Slovakia 
H-80 Series High Flow 



Humidifier (H-80A)



Funkcia



Prístroj k podávaniu kyslíka 



pacientovi s vysokým 



prietokom.



Technické vlastnosti Jednotka
Minimu



m



Maxim



um
Presne



Hi-flow prístroj ks 3 áno, 3ks



Nastaviteľný prietok pre deti l/min 2 25 áno, 2 l/min až 25 l/min



Nastaviteľný prietok pre 



dospelých
l/min 10 60



áno, 10 l/min až 80 l/min



Výstupná teplota pre detských 



pacientov v rozsahu
°C 31 37



29 - 37 °C



Výstupná teplota pre dospelých 



pacientov v rozsahu
°C 31 34



29 - 37 °C



Nastaviteľná koncentrácia 



kyslíka
% 21 95



21 - 100 %



Hmotnosť prístroja kg 7 4 kg



  1. HI-flow prístroj











Vysoko prietokový ohrievací a 



zvlhčovací prístroj vrátane 



vyhrievacieho kábla, 



senzorického kábla a svorky pre 



uchytenie na mobilný stojan



ks 1



áno



Mobilný stojan s brzdeným 



podvozkom
ks 1



áno



Košík k stojanu na príslušenstvo ks 1
áno



Rameno pre dýchaciu hadicu k 



pacientovi
ks 1



áno



Kyslíkový prietokomer s 



prietokom min. do 30 l/min a 



hadicou do prístroja



ks 1



áno, integrovaný do 80l/m



Filter - vstupný ks 1 áno



Dýchacie sety pre 



dospelých:jednorázová komora 



a dýchacia hadica s 



integrovaným vyhrievacím 



káblom



ks 10



áno



Vysoko prietoková nazálna 



kanyla - dospelý pacient, veľkosť 



malá



ks 5



áno



Vysoko prietoková nazálna 



kanyla - dospelý pacient, veľkosť 



stredná



ks 5



áno



Vysoko prietoková nazálna 



kanyla - dospelý pacient, veľkosť 



veľká



ks 5



áno



Technické vlastnosti
Hodnota / 



charakteristika



Prístroj na mobilnom podvozku požadujeme
áno



Prístroj vybavený displejom 



zobrazujúci aktuálny prietok, 



koncentráciu kyslíka, teplotu, 



textové a alarmové hlásenia.



požadujeme



áno



Prístroj s integrovaným 



systémom vizuálneho a 



akustického alarmu s príp. 



alarmovým textom na displeji 



prístroja.



požadujeme



áno



Monitorovanie teploty v komore 



ako aj na konci dýchacej hadice
požadujeme



áno



Regulácia teploty v hadici 



prístrojom
požadujeme



áno



Možnosť uchovávania údajov o 



priebehu terapie na pamäťové 



médium



požadujeme



áno











Prístroj spĺňajúci štandardy



"IEC/EN 60601-1, 



IEC/EN 60601-1-2 



 ISO 80601-2-74" áno



Univerzálny nebulizátor 



pripojený do dýchacej vetvy pri 



komore



požadujeme



áno



Prístroj vybavený filtrom pre 



vstup vzduchu z okolia
požadujeme



áno



Osobitné požiadavky na plnenie



Názov



Vrátane dopravy na miesto 



plnenia



Vrátane zaškolenia max. 3 osôb 



v rozsahu max. 1 hodiny



Vrátane inštalácie na mieste 



plnenia
Objednávateľ požaduje, aby 



dodávateľ mal v predmete 



podnikania oprávnenie na 



dodanie tovaru, ktorý 



zodpovedá predmetu zmluvy.



Celková cena musí byť vrátane 



dodania, inštalácie na mieste 



plnenia (predvedenie a 



odskúšanie predmetu zákazky), 



vrátane zaškolenia max. 3 osôb, 



v rozsahu max. 1 hodiny. 



Dodávateľovi nevznikne nárok 



na úhradu akýchkoľvek 



dodatočných nákladov, ktoré si 



nezapočítal do celkovej ceny 



predmetu zmluvy. Celková cena 



predložená Dodávateľom 



zohľadňuje primerané, 



preukázateľné náklady a 



primeraný zisk.
Predmet zákazky musí byť nový, 



nepoužívaný, nerepasovaný, 



kompletný, funkčný, v 



bezchybnom stave, s 



požadovanými vlastnosťami. V 



opačnom prípade si 



objednávateľ vyhradzuje právo 



nepodpísať preberací protokol a 



nezaplatiť zmluvnú cenu. 



Predmet zákazky musí byť 



zabalený v originálnom balení 



bez známok poškodenia obalu a 



bez predchádzajúceho 



používania.











Záruka minimálne 24 mesiacov 



od dodania tovaru. Záručný a 



pozáručný servis.
Ak sa v technickej špecifikácii 



predmetu uvádzajú údaje alebo 



odkazy na konkrétneho 



výrobcu, výrobný postup, 



značku, obchodný názov, patent 



alebo typ, umožňuje sa 



dodávateľom predloženie 



ponuky s ekvivalentným 



riešením s porovnateľnými resp. 



lepšími parametrami. 



Nedodržanie porovnateľných 



alebo lepších parametrov pri 



ekvivalentom plnení bude 



považované za porušenie 



zmluvy a dôvodom na 



odstúpenie od zmluvy.



Objednávateľ požaduje 



sprievodnú dokumentáciu k 



predmetu zákazky v slovenskom 



alebo českom jazyku.



Objednávateľ požaduje, aby 



dodávateľ do 2 pracovných dní 



odo dňa uzatvorenia zmluvy 



predložil zoznam zodpovedných 



osôb za plnenie tejto zmluvy s 



uvedením mena, č. tel., e-mailu.



Komunikácia medzi 



Objednávateľom a Dodávateľom 



musí byť realizovaná 



elektronicky. prípadné ústne 



dohody dusia byť následne 



potvrdené elektronicky.



Objednávateľ požaduje 



vystavenie východzej revíznej 



správy, ak je potrebná vzhľadom 



na platné predpisy a technické 



normy.
Dodávateľ dodá predmet 



zákazky, ktorý je certifikovaný a 



schválený na dovoz a predaj v 



Slovenskej republike, resp. v 



rámci Európskej únie a bude 



vyhovovať platným 



medzinárodným normám, STN 



a všeobecne záväzným právnym 



predpisom.











Dodávateľ je povinný presný 



termín a čas dodania predmetu 



zákazky oznámiť 



Objednávateľovi písomne 



(elektronicky) minimálne dva 



pracovné dni vopred tak, aby 



Objednávateľ zabezpečil 



prítomnosť zodpovedných osôb 



Objednávateľa na prevzatie 



predmetu zákazky
Dodávateľ predloží do 3 



pracovných dní od uzavretia 



zmluvy na EKS doklady 



preukazujúce splnenie všetkých 



technických špecifikácií a 



technických vlastností predmetu 



zmluvy, obchodnú značku a typ 



ponúkaného tovaru - napr. 



prospektový materiál, katalóg, 



technický list a pod., ktorý musí 



obsahovať podrobnú technickú 



špecifikáciu a technické 



vlastnosti.
Ak Dodávateľ nedodrží 



stanovenú lehotu na 



predloženie požadovaných 



podkladov (dokumentov), alebo 



ani v dodatočnej lehote 



nepreukáže splnenie všetkých 



požiadaviek Objednávateľa, 



ktoré sú uvedené v tejto zmluve, 



Objednávateľ to bude 



považovať za nedodržanie 



zmluvy a vyhradzuje si právo 



odstúpiť od zmluvy.











Objednávateľ posúdi na základe 



predložených dokladov, či 



ponúkaný predmet zákazky 



spĺňa technické parametre a 



požiadavky kupujúceho v 



zmysle zmluvy. Ak dôjde k 



rozporu, prípadne z 



predložených dokumentov 



nebude možné zhodu posúdiť, 



Objednávateľ vyzve Dodávateľa 



na doplnenie predložených 



dokumentov. Dodávateľ je 



povinný doplniť požadované 



dokumenty do 3 pracovných dní 



od prevzatia výzvy. Ak po 



doplnení dokumentov nie je 



možné jednoznačne posúdiť 



zhodu s požiadavkami, 



Objednávateľ má právo 



jednostranne od tejto Zmluvy 



odstúpiť.
Objednávateľ posúdi parametre 



ponúkaného predmetu zákazky 



a max. do 3 pracovných dní odo 



dňa doručenia technickej 



špecifikácie oznámi 



Dodávateľovi (elektronicky), či 



ponúkaný predmet zmluvy: a) 



preukazuje splnenie všetkých 



požiadaviek Objednávateľa, 



ktoré sú uvedené v tejto zmluve 



alebo b) nepreukazuje splnenie 



niektorej z požiadaviek 



Objednávateľa, ktoré sú 



uvedené v tejto zmluve a 



Objednávateľ vyzve Dodávateľa 



na ich doplnenie / opravu / 



úpravu a zároveň určí lehotu na 



ich splnenie.
Nedodržanie ktorejkoľvek 



podmienky a požiadavky 



Objednávateľa uvedenej v 



technickej špecifikácii alebo v 



osobitných požiadavkách na 



plnenie alebo v Kúpnej zmluve 



sa bude požadovať za 



podstatné porušenie zmluvných 



podmienok a Objednávateľ 



bude oprávnený odstúpiť od 



zmluvy.











Objednávateľ požaduje 



bezplatné poskytnutie 



autorizovaného záručného 



servisu a bezplatnej údržby 



počas záručnej doby. Záruka je 



24 mesiacov odo dňa prevzatia 



predmetu zákazky, podpísania 



preberacieho protokolu. Všetky 



náklady spojené s odstránením 



prípadnej poruchy v rámci 



oprávnenej reklamácie v 



záručnej lehote znáša 



dodávateľ.



Objednávateľ nie je povinný 



prevziať a uhradiť predmet 



zákazky ak má vady, a to až do 



úplného odstránenia.
V prípade, ak sa dodávateľ stane 



počas realizácie zákazky 



platcom DPH, celkovú 



fakturáciu bude povinný upraviť 



tak, aby bola v súlade so 



zmluvnou cenou, t.j. znížiť 



základ dane tak, aby hodnota 



spolu s DPH zodpovedala cene, 



ktorá sa vysúťažila.
Preddavok sa neposkytuje. 



Predmet zmluvy bude 



uhrádzaný bezhotovostným 



prevodom na základe faktúry a 



potvrdeným preberacím 



protokolom. Splatnosť faktúry je 



60 dní od potvrdenia 



preberacieho protokolu. 



Prílohou faktúry bude dodací 



list, preberací protokol.
Faktúra musí obsahovať číslo 



zmluvy z EKS, názov predmetu 



VO zo zmluvy, rozpis položiek a 



ich jednotkových cien bez DPH a 



počet jednotiek vzťahujúcich sa 



ku každej položke plnenia, 



sadzbu DPH vzťahujúcu sa na 



príslušnú položku plnenia a 



celkovú cenu za položku vrátane 



DPH. Dodávateľ je oprávnený 



vystaviť faktúru až po 



skutočnom dodaní predmetu 



zmluvy na základe preberacieho 



protokolu.











V prípade, že faktúra nespĺňa 



zákonom stanovené náležitosti 



alebo nie je vyhotovená v 



súlade so zmluvou, má 



objednávateľ právo vrátiť ju 



dodávateľovi na zmenu a 



doplnenie. Nová lehota začne 



plynúť odo dňa doručenia 



opravenej, resp. doplnenej 



faktúry objednávateľovi.



Dodávateľ nie je oprávnený 



postúpiť pohľadávky zo Zmluvy 



v zmysle § 524 a nasl. zákona č. 



40/1964 Zb. Občiansky zákonník 



v znení neskorších predpisov 



(ďalej len „Občiansky zákonník“) 



bez predchádzajúceho súhlasu 



objednávateľa. Právny úkon, 



ktorým budú postúpené 



pohľadávky dodávateľa v 



rozpore s dohodou 



objednávateľa podľa 



predchádzajúcej vety, bude v 



zmysle § 39 Občianskeho 



zákonníka neplatný. Súhlas 



objednávateľa je zároveň platný 



len za podmienky, že bol na 



takýto úkon udelený 



predchádzajúci písomný súhlas 



štatutárneho orgánu 



objednávateľa.











Predmet zákazky je v celom 



rozsahu opísaný tak, aby bol 



presne a zrozumiteľne 



špecifikovaný. Ak niektorý z 



použitých parametrov alebo 



rozpätie parametrov identifikuje 



konkrétny typ produktu alebo 



produkt konkrétneho výrobcu, 



objednávateľ umožňuje 



nahradiť takýto produkt 



ekvivalentným produktom alebo 



ekvivalentom technického 



riešenia pod podmienkou, že 



ekvivalentný produkt alebo 



ekvivalentné technické riešenie 



bude spĺňať plnohodnotné 



úžitkové, prevádzkové, funkčné 



charakteristiky, ktoré sú 



nevyhnutné na zabezpečenie 



účelu, na ktoré sú dané 



produkty určené.



Ak je Dodávateľ identifikovaný 



pre DPH v inom členskom štáte 



EÚ alebo je zahraničnou osobou 



z tretieho štátu a miesto 



dodania služby je v SR, tento 



Dodávateľ nebude pri plnení 



Zmluvy fakturovať DPH. Vo 



svojej Kontraktačnej ponuke 



však musí uviesť príslušnú 



sadzbu a výšku DPH podľa 



zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu 



vrátane DPH. Objednávateľ nie 



je zdaniteľnou osobou a v tomto 



prípade je/bude registrovaný 



pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a 



zákona č. 222/2004 Z.z. a bude 



povinný odviesť DPH v SR podľa 



zákona č. 222/2004 Z.z..











Ak je Dodávateľ identifikovaný 



pre DPH v inom členskom štáte 



EÚ a tovar bude do SR 



prepravený z iného členského 



štátu EÚ, tento Dodávateľ 



nebude pri plnení Zmluvy 



fakturovať DPH. Vo svojej 



Kontraktačnej ponuke však 



musí uviesť príslušnú sadzbu a 



výšku DPH podľa zákona č. 



222/2004 Z.z. a cenu vrátane 



DPH. Objednávateľ nie je 



zdaniteľnou osobou a v tomto 



prípade je/bude registrovaný 



pre DPH podľa § 7 zákona č. 



222/2004 Z.z. a bude povinný 



odviesť DPH v SR podľa zákona 
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