
Kúpna zmluva č. Z20229993_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Sídlo: Rastislavova 43, 04190 Košice, Slovenská republika
IČO: 00606707
DIČ: 2021141969
IČ DPH: SK2021141969
Bankové spojenie: IBAN: SK06 8180 0000 0070 0028 0550
Telefón: +421556153010

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: VILLA MARKET s.r.o.
Sídlo: Chrapčiakova 1, 05201 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
IČO: 31668461
DIČ: 2020503056
IČ DPH: SK2020503056
Bankové spojenie: IBAN: SK47 3100 0000 0043 9001 3402
Telefón: 0534298357

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kovový dávkovač na dezinfekčné prípravky a mydlo 
Kľúčové slová: Dávkovače
CPV: 42968000-9 - Dávkovače; 42993200-5 - Dávkovacie zariadenia; 60000000-8 - Dopravné 

služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Pevný kovový dávkovač spĺňajúci najvyššie hygienické požiadavky.

Funkcia

Dávkovač na dávkovanie dezinfekčných prípravkov  a mydla na ruky.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

množstvo ks 150

dávkovač na fľaše s objemom ml 500

výška mm 245 250

šírka mm 82 85

hĺbka vrátane páčky mm 215 220

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál autoklávovateľný kov

autoklávovanie celého dávkovača 121ºC, 1 bar

farba šedá/ nerez/ strieborná

dávkovanie nastaviteľné 0,75 - 1,5 ml na jednu dávku

možnosť výmeny pumpičky bez demontáže zadnej steny odstránením čela
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vyhovujúci väčšine bežne dostupných nádob požaduje sa

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1.0 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi tovar podľa všeobecnej, funkčnej a technickej 
špecifikácie uvedenej v tejto zmluve, previesť na objednávateľa vlastnícke právo k tovaru a záväzok objednávateľa tovar 
prevziať a zaplatiť za neho dodávateľovi dohodnutú kúpnu cenu, a to za podmienok podľa tejto zmluvy.

1.1 Tovarom pre účely tejto zmluvy sú  kovové dávkovače na mydlo a dezinfekčné prípravky  špecifikácia je uvedená vo 
všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácii tejto zmluvy (ďalej len "tovar“).

1.2  Dodávateľ pri predkladaní Kontraktačnej ponuky predloží "vlastný návrh plnenia zákazky" (dokument obsahujúci 
informácie o tovare, v rozsahu - názov a typové označenie tovaru, obchodné meno a sídlo výrobcu, popis technických 
vlastností tak, aby na ich základe mohol objednávateľ posúdiť splnenie všetkých minimálnych technických vlastností tovaru a 
požiadaviek na predmet zmluvy) technickú dokumentáciu/katalógový list k predkladanému návrhu plnenia predmetu zákazky, 
v zmysle v OPEP.

1.3 Objednávateľ posúdi predložený "vlastný návrh plnenia dodávateľa" a do 3 pracovných dní, odo dňa prijatia, odošle 
dodávateľovi informáciu o prijatí alebo zamietnutí predloženého návrhu. V prípade, ak dodávateľom predložený vlastný návrh 
plnenia predmetu zákazky nespĺňa podmienky uvedené v technickej a funkčnej špecifikácií, objednávateľ si vyhradzuje právo 
neprijať predložený návrh plnenia predmetu zmluvy a od zmluvy odstúpiť.

2.0 Objednávateľ umožňuje predloženie ekvivalentu za nasledovných podmienok:

- predložený ekvivalent bude spĺňať min. požiadavky objednávateľa na predmet zákazky, alebo

- predložený ekvivalent bude obsahovať kvalitatívne výhodnejšie parametre ako sú min. požiadavky objednávateľa na predmet
zákazky, alebo

- predložený ekvivalent bude zabezpečovať výhodnejšie funkcionality a funkčnosť predmetu zákazky ako sú požiadavky 
objednávateľa na funkčnosť predmetu zákazky, a

- predložený ekvivalent nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady , ktoré by musel zabezpečiť objednávateľ v rámci súčinnosti 
viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bola výsledkom objednávateľ ako prijatie ekvivalentu a

- prijatím predloženého ekvivalentu nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania 
dodaného predmetu zmluvy

3.1 Ak ekvivalent nebude spĺňať minimálne požiadavky uvedené vo všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácii, 
objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

3.2 Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od prijatia vlastného návrhu plnenia predmetu zmluvy objednávateľom, predložiť
kontaktnej osobe objednávateľa na - Oddelenie nákupu elektronicky e -mailom:

a) podrobnú kalkuláciu zmluvnej ceny t. j. štruktúrovaný rozpočet pre položky uvedené v časti "Funkčná a technická 
špecifikácia zmluvy a uvedie: jednotkovú cenu za položku bez DPH, jednotkovú cenu za položku s DPH, cenu spolu bez DPH 
za predmet zmluvy, cenu celkom s DPH za predmet zmluvy. Celková cena v predloženej kalkulácií musí byť v súlade s 
celkovou cenou uzatvorenej zmluvy, uvedenou v čl. IV - Zmluvná cena. Všetky ceny uvedené v celkovej kalkulácií musia byť 
zaokrúhlené na dve (2) desatinné miesta použitím matematickej funkcie ROUND. Vzor kalkulácie zmluvnej ceny - Príloha č. 1;

b) zoznam kontaktných osôb zodpovedných za plnenie predmetu zmluvy v rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresu, 
telefónne číslo a funkcia ;

3. 3 Objednávateľ požaduje doručiť do 3 pracovných dní, do sídla objednávateľa vzorku  predmetného tovaru,  1 ks - na 
vyskúšanie. Až po odskúšaní a vizuálnej kontrole požadovaného tovaru bude možné pristúpiť k plneniu zmluvy.

4.0 Objednávateľ posúdi predložené dokumenty uvedené v bode 3.2  ako aj vzorku tovaru podľa bodu 3.3 a najneskôr do 2 
pracovných dní odo dňa prijatia dokumentov a doručení vzorky  zašle dodávateľovi informáciu o výsledku posúdenia 
predložených dokumentov a predmetného tovaru.

4.1 V prípade, ak objednávateľovi požadované dokumenty nebudú dodávateľom doručené alebo nebudú doručené v 
stanovenom termíne, objednávateľ považuje toto porušenie povinnosti dodávateľa za podstatné a je oprávnený okamžite 
ukončiť s dodávateľom zmluvný vzťah z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa.

5.0 V prípade, ak požadované dokumenty podľa bodu 4. nie je možné doručiť kontaktnej osobe objednávateľa elektronicky - 
e-mailom, dodávateľ doručí dokumenty podľa bodu 4. tejto zmluvy do miesta sídla objednávateľa.

6.0 Cena za tovar zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s riadnym dodaním, vrátane obalov, balenia, dopravy, vykládky 
tovaru a všetkých ostatných nákladov, ktoré vznikli pri dodaní tovaru.

7.0 Predmet zmluvy je financovaný z vlastných finančných prostriedkov objednávateľa. Cena za dodanie predmetu zmluvy 
bude uhradená formou bezhotovostného platobného styku na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Objednávateľ 
požaduje vystavenie faktúry do 15 dní odo dňa riadneho dodania, prevzatia objednávateľom, najneskôr však do 5-teho 
pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol predmet zmluvy dodaný. Lehota splatnosti faktúry je 60 
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
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7.1 Za správne vyhotovenie faktúry v plnom rozsahu zodpovedá dodávateľ. V prípade, ak doručená faktúra nebude obsahovať
náležitosti v zmysle tejto zmluvy alebo v nej budú iné chyby, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru dodávateľovi v termíne 
splatnosti na doplnenie a/alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. Nová 60-dňová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola riadne a preukázateľne opravená/doplnená faktúra doručená 
objednávateľovi.

7.2 Miestom doručenia faktúry v listinnej podobe je sídlo objednávateľa v prípade, že dodávateľ faktúru nedoručil spolu s 
dodaným tovarom. Objednávateľ požaduje zaslanie faktúry zároveň elektronicky, e-mailom vo formáte . PDF na e-mailovú 
adresu: faktury@unlp.sk. Dodávateľ sa zaväzuje poslať, vyhotovenú faktúru v listinnej forme poštou aj v textovo čitateľnom 
súbore vo formáte PDF elektronicky, na e-mailovú adresu objednávateľa, a to bezodkladne po jej vystavení.

7.3 Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiadne preddavky a ani zálohu na predmet plnenia zmluvy.

7.4 V prípade, ak dodávateľ ku dňu uzavretia zmluvy nie je platiteľ DPH, avšak po jej uzatvorení sa ním stane, nemá nárok na 
zvýšenie ceny o hodnotu DPH, t.j. predložená kontraktačná celková cena je konečná a nemenná.

7.5 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. o dani z pridanej hodnoty a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a cenu vrátane DPH.

8.0 Lehota plnenia zmluvy (dodania tovaru) je do 30 dní odo dňa účinnosti zmluvy.

9.0 Dodávateľ je povinný tovar dodať v lehote plnenia zmluvy. Dátum a čas doručenia tovaru si zmluvné strany dohodnú 2 
pracovné dni vopred, elektronickou formou - kontaktovaním objednávateľa v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 14: 00 hod.

9.1 Miestom dodania tovaru je pracovisko objednávateľa - Sklad všeobecného materiálu. pracovisko Tr. SNP č.1, Košice.

9.2 Tovar sa považuje za riadne dodaný, ak je dodávateľom dodaný v súlade s jeho špecifikáciou uvedenou v zmluve, 
podmienkami dodania podľa tejto zmluvy a podpísaným Dodacím listom.

9.3 Tovar musí byť dodávateľom dodaný nový, nepoužívaný, nerepasovaný, kompletný. Dodávateľ je povinný tovar zabaliť 
náležitým spôsobom podľa špecifikácie, inak obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zničeniu a 
aby bola zabezpečená jeho ochrana až do momentu prevzatia tovaru objednávateľom resp. ním poverenými zamestnancami.

10.0 Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa jeho riadneho prevzatia objednávateľom (objednávateľ potvrdí prevzatie 
podpisom Dodacieho listu resp. Preberacieho protokolu s uvedením dátumu ).

10.1 Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať u objednávateľa v Sklade všeobecného materiálu, 
pracovisko Tr. SNP č.1, Košice, Všetky náklady spojené s reklamáciou znáša dodávateľ.

10.2 Vady dodaného tovaru, ktoré sú zjavné (vady v množstve, porušenie či neúplnosť dodávky) je objednávateľ oprávnený 
písomne reklamovať u dodávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.

11.0 Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 EUR (slovom: päťsto eur) za každé 
jedno porušenie pri nedodržaní podmienok v osobitných požiadavkách plnenia tejto zmluvy.

12.0 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu dodávateľovi ako veriteľovi, 
dodávateľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas za 
objednávateľa je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán, ktorým je Ministerstvo zdravotníctva SR. Postúpenie pohľadávky 
dodávateľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné s odkazom na §525 ods.2 zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

Dodávateľ sa zaväzuje, že neurobí právne úkony smerujúce k zmene osoby veriteľa objednávateľa a teda okrem zákazu 
postúpenia svoju pohľadávku nezabezpečí žiadnym spôsobom, ktorý mu umožňuje platná právna úprava o zabezpečení 
záväzku, najmä nie však výlučne pohľadávku nezaloží ako majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky, 
nepristúpi k dohode o započítaní pohľadávok so svojím veriteľom.

13.0 V prípade porušenia predchádzajúceho bodu (12.0) je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z dohodnutej kúpnej ceny. Zmluvná pokuta je splatná do 30 kalendárnych dní odo 
dňa doručenia faktúry dodávateľovi. Uplatnenie majetkových sankcií podľa tejto zmluvy nie je dotknuté právo poškodenej 
strany na náhradu škody.

14.0 Nepredloženie ktoréhokoľvek dokladu alebo nesplnenie ktorejkoľvek osobitnej požiadavky, záväzku vyplývajúceho z 
plnenia tejto zmluvy zo strany dodávateľa bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie povinnosti dodávateľa.

15.0 Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať objednávateľa o skutočnostiach, ktoré by bránili/ 
bránia riadnemu plneniu tejto zmluvy zo strany dodávateľa.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Dávkovač.docx Dávkovač.docx

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny.xlsx
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice IV
Obec: Košice - mestská časť Juh
Ulica: Rastislavova 43

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

03.10.2022 08:00:00 - 02.11.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 150,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 900,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 880,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229993

V Bratislave, dňa 23.09.2022 14:14:01

Objednávateľ:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
VILLA MARKET s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229993


Zákazka


Identifikátor Z20229993


Názov zákazky Kovový dávkovač na dezinfekčné prípravky a mydlo


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/329091


Dodávateľ


Obchodný názov VILLA MARKET s.r.o.


IČO 31668461


Sídlo Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves, 05201, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 23.9.2022 8:16:09


Hash obsahu návrhu plnenia bTs9HNZxevZdQvygvGUURjxaB3mr+yWT9Jso+vomcoI=


Vlastný návrh plnenia


Položka 1


Pevný kovový
dávkovač spĺňajúci
najvyššie
hygienické
požiadavky.


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Predmetom dodavky je schválený Dávkovač dezinfekcie a mydla Ministerstvom zdravotníctva Poľskej
republiky
FANECO MED 500AT používa nádobu 500ml a je určený na dolievanie
ekvivalentny návrh na Davkovač dezinfekčného roztoku MERIDA D9 obdobných parametrov ako
FANECO MED500AT s rozdielom konštrukcie z nerezovaj ocele s možnosťou uplnej sterilizácie
davkovacieho mechanizmu pri zvýšení ceny na 78 EUR/ks bez DPH


Prílohy:
Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny (1) Z20229993.xlsx
UNLP Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria - kalkulácia ceny (5).xlsx







Príloha č.1 


			Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90  Košice


			Predmet zákazky:  Kovový dávkovač na dezinfekčné prípravky a mydlo 


			Zmluva: EKS-Z2022...........			Z20229993





			NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA - KALKULÁCIA CENY





			P.č.			Položka			MJ			Požadovaný počet MJ			Obchodný názov ponúkaného tovaru 			Názov výrobcu ponúkaného tovaru 			Katalógové číslo			JC za MJ v EUR bez DPH			Cena celkom za pžadovaný počet MJ v EUR bez DPH			DPH v %			Cena celkom za požadovaný počet MJ v EUR s DPH


			1.			Kovový dávkovač na dezinfekčné prípravky a mydlo 			ks			150			Davkovac dezinfekcie a mydla			FANECO			MED 500AT			49			7,350.00 €						8,820.00 €


			Celková cena za predmet zmluvy v EUR bez DPH																											7350,00 EUR


			Celková cena v EUR s DPH za predmet zmluvy 																											8820,0 EUR 


						doplní uchádzač


			* celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH je uchádzač povinný zaokrúhliť na 2-desatinné miesta použitím funkcie ROUND


			* ak nie je uchádzač platcom DPH, v stĺpci "DPH v %" uvedie 0%


																								podpis:						Ing.Jozef Hatala v.r.
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Príloha č.1 


			Verejný obstarávateľ: Univerzitná nemocnica L.Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90  Košice


			Predmet zákazky:  Kovový dávkovač na dezinfekčné prípravky a mydlo 


			Zmluva: EKS-Z2022...........			Z20229993





			NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA - KALKULÁCIA CENY





			P.č.			Položka			MJ			Požadovaný počet MJ			Obchodný názov ponúkaného tovaru 			Názov výrobcu ponúkaného tovaru 			Katalógové číslo			JC za MJ v EUR bez DPH			Cena celkom za pžadovaný počet MJ v EUR bez DPH			DPH v %			Cena celkom za požadovaný počet MJ v EUR s DPH


			1.			Kovový dávkovač na dezinfekčné prípravky a mydlo 			ks			150			Davkovač dezinfekčneho roztoku			MERIDA			D9			79			11,850.00 €						14,220.00 €


			Celková cena za predmet zmluvy v EUR bez DPH																											11,850.00 €


			Celková cena v EUR s DPH za predmet zmluvy 																											14,220.00 €


						doplní uchádzač


			* celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH je uchádzač povinný zaokrúhliť na 2-desatinné miesta použitím funkcie ROUND


			* ak nie je uchádzač platcom DPH, v stĺpci "DPH v %" uvedie 0%


																								podpis:						Ing.Jozef Hatala v.r.Popis produktu
– objem 500 ml
– dezinfekční roztoky doplňované z kanystru
– dávkovací mechanizmus vyrobený z nerezové oceli, jednoduchý na demontáž
– možnost úplné sterilizace
– snadná obsluha a kontrola objemu roztoku v dávkovači
– použití na všechny druhy dezinfekčních roztoků
– dávkování loketním ovladačem
- možnost nastavení dávky na 0,5-1-1,5 ml
Parametry
objem: 500 ml
výška: 29,5 cm
šířka: 8 cm
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