
Kúpna zmluva č. Z20211749_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: VIDRA a spol. s.r.o.
Sídlo: Štrková 8, 01196 Žilina, Slovenská republika
IČO: 31589561
DIČ: 2020443777
IČ DPH: SK2020443777
Bankové spojenie: IBAN: SK26 0200 0000 0013 3883 9457
Telefón: 0415071017

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: súprava infúzna, súprava transfúzna a hadička spojovacia a predlžovacia  
Kľúčové slová: Zdravotnícky spotrebný materiál, infúzna súprava, infúzie
CPV: 33000000-0 - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej 

starostlivosti; 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 33194100-7 - Prístroje a 
nástroje na infúziu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. infúzna súprava

2. transfúzna súprava

3. Hadička predlžovacia 1,8 x 1800

4. Hadička spojovacia 1,8x450LL

Položka č. 1: infúzna súprava

Funkcia

na terapeutické podávanie infúznych roztokov a injekčných rozotkov z fliaš alebo plastových vakov pôsobením gravitácie do 
žily pacienta.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

infúzny filter µm 15

vnútorný priemer mm 3

vonkajší priemer mm 4,2

dĺžka hadičky cm 140 150

množstvo ks 17500
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

sterilné prevedenie áno

pripojovací kužel Male Luer Lock áno

20 kvapiek dest. vody= 1,0 +-0,1g áno

regulátor prietoku s koliečkom áno

hydrofóbny bakteriálny filter v zavzdušňovaciom kanáliku áno

PVC hadička transparentná áno

veľkosť balenia cca 200ks

neobsahuje žiadny dioktylftalát, ani di - 2ethylnexyl ftalát áno

Položka č. 2: transfúzna súprava

Funkcia

určená na transfúziu krvi a krvných derivátov z fliaš alebo vakov do žily pacienta

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

transfúzny filter µm 350

kvapkacia komôrka mm 98

20 kvapiek destilovanej vody ml 1,0 +-/ -0,1

dĺžka hadičky cm 150

vonkajší priemer mm 4,2

vnútorný priemer mm 3

množstvo ks 1080

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

hadička z PVC, transparentná požaduje sa

súprava je apyrogénna, netoxická, sterilná, určená k 
jednorázovému použitiu požaduje sa

bez obsahu ftalátov, bez obsahu latexu požaduje sa

dvojkanálový prepichovací tŕň požaduje sa

hydrofóbny bakteriálny filter požaduje sa

regulátor prietoku s kolieskom požaduje sa

univerzálne zakončenie Luer-Lock požaduje sa

oba konce chránené krytkami požaduje sa

balenie: jednotlivo, sterilne požaduje sa

Položka č. 3: Hadička predlžovacia 1,8 x 1800

Funkcia

Hadičky sú určené k jednorázovému použitiu pri prepojení jednej alebo dvoch infúznych alebo transfúznych súprav s 
intravenóznou ihlou, prípadne k prepojeniu dvoch rôznych súprav ukončených kuželom negatívnym a stupňovitým 
pripojovacím kuželom. Slúžia tiež ako univerzálne hadičky pre laboratórnu a klinickú prax. Spojovacie hadičky slúžia k 
prepojeniu viac infúznych súprav súčasne s ďalšími komponentami ukončenými kuželmi Luer Lock.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

dĺžka mm 1800

priemer mm 1,8

množstvo ks 800

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál PVC transparentný 1,8-1,9/2,8 -2,9mm

prevedenie sterilné

zakončenie Female Luer Lock/Male Luer Lock
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materiál neobsahujúci žiadny dioftylfalát, ani di-2ethylnexyl ftalát

Položka č. 4: Hadička spojovacia 1,8x450LL

Funkcia

Hadičky sú určené k jednorázovému použitiu pri prepojení jednej alebo dvoch infúznych alebo transfúznych súprav s 
intravenóznou ihlou, prípadne k prepojeniu dvoch rôznych súprav ukončených kuželom negatívnym a stupňovitým 
pripojovacím kuželom. Slúžia tiež ako univerzálne hadičky pre laboratórnu a klinickú prax. Spojovacie hadičky slúžia k 
prepojeniu viac infúznych súprav súčasne s ďalšími komponentami ukončenými kuželmi Luer Lock.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

dĺžka mm 450

priemer mm 1,8

množstvo ks 6000

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

materiál PVC transparentný 1,8-1,9/2,8 -2,9mm

prevedenie sterilné

zakončenie Female Luer Lock/Male Luer Lock

materiál neobsahujúci žiadny dioftylfalát, ani di-2ethylnexyl ftalát

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesta plnenia a vyloženie tovaru.

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 3 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky. Doklady 
musia byť v slovenskom, resp. v českom jazyku.

Dodávateľ predloží do 3 pracovných dní doklady: kópia Certifikátu CE, doklad o pridelení kódu SUKL k tovarom, ktoré sú 
predmetom zákazky. Doklady musia byť v slovenskom, resp. v českom jazyku.

Objednávateľ si vyhradzuje právo na vyžiadanie bezplatných skúšobných vzoriek v minimálnom počte - 10ks z každého druhu 
predmetu obstarávania. Predávajúci je povinný do troch pracovných dní odo dňa vyžiadania skúšobných vzoriek tieto doručiť 
objednávateľovi. Posudzovať sa bude, či predložená vzorka vyhovuje alebo nevyhovuje v danom kvalitatívnom parametri. Ak 
verejný obstarávate! vyhodnotí minimálne u jedného parametra, že predložená vzorka nevyhovuje, zmluva s víťazným 
uchádzačom bude zrušená.

Tovar bude dodávaný v neporušenom obale, v pracovných dňoch do 14,00 hod.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar, ktorý v čase dodania nemá uplynutých viac ako 75% výrobcom stanovenej expiračnej 
doby a počas stanovenej expiračnej doby bude mať vlastnosti stanovené kvalitatívnymi a technickými parametrami

Dodávateľ je povinný tovar náležite zabaliť 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 v 
dohodnutom mieste dodania tovaru. Odovzdať tovar v mieste dodania len poverenej osobe objednávateľa, ak takú 
objednávateľ určil a dodávateľovi preukázataľne oznámil.

Objednávateľ preberá tovar podpisom písomného dodacieho listu, v ktorom sa uvedie najmä položkový súpis tovaru, jeho 
množstvo, dátum prevzatia, meno a podpis osoby preberajúcej tovar za objednávateľa. Tovar sa považuje za dodaný a 
prevzatý objednávateľom až podpisom príslušného dodacieho listu.

Nesplnenie ktorejkoľvek požiadavky na plnenie bude objednávateľ považovať za nesplnenie kvalifikačných, odborných, 
technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky a za podstatné porušenie zmluvných povinností 
dodávateľa.

Faktúra musí obsahovať odvolanie na číslo zmluvy EKS. Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia vecne a 
formálne správne vystavenej faktúry objednávateľovi za skutočne dodaný tovar v zmysle § 340 b, ods.5 zákona č. 513/1991 
Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

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 objednávateľa.
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Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EU a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EU, 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..

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..

V prípade, ak dodávateľ doručí objednávateľovi tovar v množstve nezodpovedajúcom požiadavkám objednávateľa, a/alebo v 
kvalite nespĺňajúcej podmienky podľa požiadaviek uvedených v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený v lehotách podľa 
podmienok OPET uplatniť reklamáciu a požiadať dodávateľa o dodanie/výmenu tovar. Dodávateľ je povinný nahradiť 
reklamovaný tovar tovarom v kvalite a v množstve zodpovedajúcim požiadavkám objednávateľa, a to v lehote najneskôr do 5 
pracovných dní odo dňa oznámenia o reklamácii tovaru objednávateľom.

Ostatné práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve, sa riadia ustanoveniami OPET.

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:

18.02.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 25380,0000

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: 2 999,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 598,80 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 3.6, 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.
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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 08.02.2021 14:18:01

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

Dodávateľ:
VIDRA a spol. s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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