
Kúpna zmluva č. Z202031554_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo: Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 00610411
DIČ: 2020705038
IČ DPH: SK2020705038
Bankové spojenie: IBAN: SK53 8180 0000 0070 0051 0467
Telefón: 00421 42 4304491

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Media Comp. s.r.o.
Sídlo: Rovinka 268, 90041 Rovinka, Slovenská republika
IČO: 35731486
DIČ: 2021376775
IČ DPH: SK2021376775
Bankové spojenie: IBAN: SK8311000000002627107628
Telefón: 0903325191

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Defibrilátor s bifázickým výbojom a externou kardiostimuláciou
Kľúčové slová: defibrilátor,
CPV: 33172200-8 - Prístroje na resuscitáciu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Defibrilátor s bifázickým výbojom a externou kardiostimuláciou

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Defibrilačný bifázický výkon J 2 270

Počet volieb výkonu výstupného výboja počet 14

Farebná obrazovka so zobrazením kriviek s veľkosťou 
uhlopriečky palec 6,5

Počet zobrazených kriviek na obrazovke defibrilátora ks 4

Počet výbojov pri prevádzke z interného akumulátora s 
energiou minimálne  270 J počet 100

Výdrž interného akumulátora s monitorovaním vitálnych 
funkcií pacienta – EKG minúta 180

Čas na obnovenie EKG krivky po stimulácii sek 3

Čas nabitia defibrilátora na max. výboj sek 5

Integrovaný zapisovač-tlačiareň s tlačou EKG kriviek počet kriviek 2

Prenosný prístroj s hmotnosťou vrátane pádiel a 
príslušenstva kg 7
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Súčasne zobrazené krivky, min. 2x EKG áno

Monitorovanie 3 a 6  zvodového EKG áno

Integrovaný 2 kanálový zapisovač  EKG, def. report, 
trend report áno

Integrovaný akumulátor áno

Priamy zápis dát na pamäťové médium a ich 
vyhodnotenie na PC (Softvér) áno

Defibrilátor schopný bezdrôtovaného alebo drôtového 
pripojenia do monitorovacej siete áno

Externá kardiostimulácia s bifázickým výbojom áno

Možnosť doplnenia o modul na meranie NIBP a SpO2 s 
príslušenstvom.

Alarmy : optické aj zvukové áno

Vo vybavení prístroja je monitorovanie základných 
vitálnych funkcií ( EKG) áno

Vybavenie : defibrilátor s externou kardiostimuláciou, 
integrované funkcie AED a kardioverzia, integrovaná 
tlačiareň, EKG káble 3 zvodové, kábel pre externú 
kardiostimuláciu, opakovane použiteľné pádla

áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia. Vrátane inštalácie v mieste plnenia a zaškolenia obsluhujúceho personálu.

Požadujeme dodanie nového, nepoužívaného, nerepasovaného predmetu zákazky minimálne v špecifikácii uvedenej v 
opisnom formulári. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je 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.

V zmysle bodu 6.4.6 Všeobecných zmluvných podmienok elektronického trhoviska, spolu s dodávkou predmetu zmluvy 
dodávateľ dodá objednávateľovi všetky doklady a dokumenty týkajúce sa tovaru, ktoré sú nevyhnutné pre ich riadne 
používanie, predovšetkým dodací list, preberací protokol, sprievodnú a technickú dokumentáciu v rozsahu zodpovedajúcemu 
charakteru predmetu zmluvy, návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku, záručný list.

Predmet zákazky bude považovaný za dodaný jeho doručením na miesto určenia, inštaláciou, zaučením obsluhujúceho 
personálu a podpísaním preberacieho protokolu.

Dodávateľ doručí objednávateľovi (elektronicky alebo poštou) do 3 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy podrobný 
technický opis ponúkaného tovaru s uvedením obchodného názvu, resp. typového označenia a údajmi deklarujúcimi 
technicko-medicínske parametre ponúkaného tovaru a súvisiacich služieb v slovenskom alebo českom jazyku, prospekt 
ponúkaného tovaru, platný ŠUKL kód na ponúkaný prístroj, autorizácia výrobcu o oprávnení dodávať, predávať, inštalovať a 
servisovať ponúkaný tovar .

Dodávateľ predloží elektronicky do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy: podrobný rozpis položiek tovaru v zložení: názov, 
typové označenie, špecifikácia, doplnené o JC bez DPH, DPH, JC s DPH, cena celkom bez DPH, s DPH.

Objednávateľ – kontaktná osoba do 3 pracovných dní odo dňa obdržania ponuky, ponuku odsúhlasí, alebo odmietne, pokiaľ 
nebude spĺňať parametre uvedené v technickej špecifikácii predmetu zákazky.

Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii. Ak predmet plnenia nebude 
spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.

Pred dodaním tovaru je potrebné kontaktovať objednávateľa najmenej tri dni vopred, ktorý zabezpečí proces preberania.

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar 
neprevziať.

Dodávateľ zabezpečí bezplatný záručný servis a bezplatnú údržbu t.j. pravidelné previerky/kontroly podľa výrobcom 
stanovených intervalov počas trvania záručnej doby predmetu zákazky.

Dodávateľ v záručnej dobe zabezpečí nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy maximálne do 48 hodín od 
nahlásenia poruchy do servisného strediska.
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Ak zo strany dodávateľa nedôjde k odstráneniu poruchy na prístroji najneskôr do 72 hodín od nahlásenia poruchy do 
servisného strediska, zaväzuje sa dodávateľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,00 EUR za každý aj začatý 
deň omeškania, a to až do odstránenia poruchy. Povinnosť objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty nevzniká, pokiaľ 
dodávateľ bezplatne zapožičia objednávateľovi porovnateľný prístroj na nevyhnutný čas trvania opravy (odstraňovanie 
poruchy).

V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru sa dodávateľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi (na jeho výzvu) zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % denne z kúpnej ceny s DPH za každý aj začatý kalendárny deň omeškania.

Objednávateľ má popri nárokoch uvedených vyššie (zmluvné pokuty), aj nárok na náhradu skutočne vzniknutej škody 
súvisiacej s omeškaním dodávateľa, a to v plnej výške.

Objednávateľ neposkytne dodávateľovi vopred žiadne preddavky a ani zálohu na predmet plnenia. Splatnosť faktúry je 30 
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Dodávateľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté z tejto zmluvy, podľa § 524 a nasl. Zákona 
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“), výlučne iba s 
predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že právny úkon dodávateľa, ktorým 
budú jeho pohľadávky voči objednávateľovi postúpené v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, považovaný podľa § 
39 Občianskeho zákonníka za absolútne neplatný.

Súhlas objednávateľa podľa dvoch predchádzajúcich viet je platný len za podmienky, že bol na takýto právny úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas Zriaďovateľa.

Ak sa v opisnom formulári (špecifikácii) 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,
respektíve lepšími parametrami.

V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Ulica: Nemocničná 986

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.12.2020 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 2,0000

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: 13 679,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 16 414,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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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 02.12.2020 10:08:01

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

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