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Vec : Odstúpenie od Kúpnej zmluvy č. Z20222486_Z zo dňa 06.04.2022 

 

 

NsP Považská Bystrica odstupuje od Kúpnej zmluvy č. Z20222486_Z  uzatvorenej  dňa 

06.04.2022  (ďalej len „zmluva“), ktorá bola medzi NsP Považská Bystrica a spoločnosťou EKONA 

COR s.r.o. uzatvorená prostredníctvom elektronického kontraktačného systému (ďalej len „EKS“), 

a ktorej predmetom je dodávka monitorov vitálnych funkcii (6ks) a centrálny monitor. 

 

Odôvodnenie:  

 Po uzatvorení tejto zmluvy Vaša spoločnosť dňa 11.4.2022 predložila kupujúcemu doklady 

potrebné na preukázanie splnenia predmetu zákazky (bod 2.3 Osobitných požiadaviek na plnenie 

„zmluvy“ časť B)  v rozsahu: prospektová dokumentácia monitorov výrobcu EDANUSA s typ. 

označením X8/X10/X12v anglickom jazyku , fotografiu ponúkaného monitoru X12 Edan 

a centrálneho monitoru Edan s krátkym popisom v českom jazyku  a dokument s uvedením 

požadovaných parametrov a ponúkaných parametrov predmetu zákazky. 

 Z predložených dokladov vyplýva, že máte záujem ako predmet kúpy dodať monitory 

vitálnych funkcii typ X12 výrobcu EDANUSA a centrálny monitor typ EDAN, ktoré podľa 

posúdenia funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy nespĺňajú všetky požadované 

parametre. 

Medzi funkčné a technické špecifikácie, ktoré Vami ponúkané monitory vitálnych funkcii 

nesplnili je (cit.) : 

„ Pre 2ks monitorov požadujeme navyše aj min. 3 vstupy pre IBP; monitorovanie EtCo2; 

monitorovanie C.O. (Cardiac Output) ako kompletnú výbavu monitora (nie doplňujúcimi 

modulmi)“ 

vo Vašej ponuke je uvedené (cit). – 2x IBP standard, 1 x krivka CO 
 

 Na základe uvedeného Vám oznamuje, že NsP Považská Bystrica odstupuje od Kúpnej 

zmluvy č. Z20222486_Z  uzatvorenej  dňa 06.4.2022 na elektronickom trhovisku v súlade s Čl. XVIII 

bod 18.2. písm. a) OPET z dôvodu podstatného porušenia povinnosti dodávateľa,  pričom platí, že odo 

dňa doručenia tohto oznámenia nie sú zmluvné strany vyššie uvedenej Zmluvy jej obsahom viazané. 

 

S pozdravom 

 

         MUDr. Igor Steiner, MPH 

         riaditeľ 
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