
Rámcová dohoda č. Z20218458_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Záchranná služba Košice
Sídlo: Rastislavova 43, 04091 Košice, Slovenská republika
IČO: 00606731
DIČ: 2021141980
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK4281800000007000289408
Telefón: 0911408160

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: EKG Elektródy 
Kľúčové slová: špeciálny zdravotnícky materiál, defibrilátor, stimulátor, elektródy, diagnostický spotrebný 

materiál
CPV: 33124130-5 - Diagnostický spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: 1. EKG elektródy diagnostické

Funkcia

Diagnostický spotrebný materiál

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. EKG elektródy diagnostické ks 200 000

1.1 priemer elektródy mm 36 40

1.2 počet ks v balení ks 50 60

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1.3 popis výrobku univerzálne, samolepiace s gélom na vnútornej strane, 
bezlatexový, jednorázový

1.4 balenie v uzavretom PVC vrecku, s označením exspirácie

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Cena vrátane dopravy na miesto plnenia a všetkých nákladov súvisiacich s dodaním predmetu rámcovej dohody.
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2. Rámcová dohoda (ďalej len "RD") sa uzatvára na dobu určitú v trvaní  4 kalendárnych mesiacov od momentu jej účinnosti, 
resp. do vyčerpania zmluvného finančného objemu, ak táto skutočnosť nastane skôr.

3. Objednávateľ požaduje dodanie nových produktov – nepoužité, v originálnom balení.

4. Dodávky predmetu RD budú realizované postupne počas obdobia platnosti RD podľa bodu 3.2 dohody, na základe 
písomnýchčiastkových výziev (objednávky) Objednávateľa do 10 kalendárnych dní od doručenia čiastkových výziev 
Dodávateľovi.

5. Požaduje sa minimálne  80% exspirácia predmetu RD odo dňa dodania na miesto plnenia, s vyznačením doby exspirácie 
na každom jednotlivom balení.

6. Objednávateľ požaduje do 3 pracovných dní od účinnosti RD, doručiť verejnému obstarávateľovi dôkazový materiál, že 
predmet RD je zaevidovaný na webovej stránke ŠUKL. To platí pre položky predmetu dohody ktoré majú povinnosť byť 
registrované na stránke ŠUKL.

7. Požaduje sa od Dodávateľa do 3 pracovných dní od účinnosti RD predložiť vzorky jednotlivých položiek predmetu dohody.

8. Požaduje sa do 5 pracovných dní od účinnosti RD predložiť ES Vyhlásenia o zhode: pre položky predmetu zákazky, pre 
ktorých  platí povinnosť predkladania "Vyhlásenia o zhode". Doklad vystavený v inom ako v slovenskom alebo v českom 
jazyku musí byť  doplnený prekladom do slovenského alebo českého jazyka,vrátane certifikátov vydaných autorizovanými 
osobami alebo  notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody, ktoré boli podkladom pre vydanie 
tohto ES Vyhlásenia o  zhode, alebo iných dokumentov, ktoré boli podkladom pre vydanie tohto ES Vyhlásenia o zhode

9. Predpokladané množstvá jednotlivých položiek sú uvedené v čl. II, ods. 2.1 až 2.3. Objednávateľ si vyhradzuje právo 
považovať  predpokladané množstvo za nezáväzné. V prípade potreby si Objednávateľ vyhradzuje právo objednať nižšie 
alebo si vyhradzuje  právo neodobrať žiadne množstvo tovaru z niektorej položky predmetu zákazky, ako sú predpokladané. V
prípade, že budú  objednané nižšie množstvá ako sú predpokladané množstvá, nevzniká Dodávateľovi automaticky nárok na 
dodanie kompletného  rozsahu predmetu RD, tak ako je definovaný v čl. II, ods. 2.1 až 2.3

10. Od Dodávateľa sa požaduje do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti RD predložiť rozpis jednotkových cien položky 
predmetu RD v EUR bez DPH, sadzbu a výšku DPH v EUR a jednotkovú cenu s DPH a to v rozsahu: Názov položky predmetu
RD, obchodnú značku, typ, parametre výrobku, aj s jeho vyobrazením.; Cena za 1 kus v EUR bez DPH, sadzba DPH, DPH za 
1 kus v EUR, Cena za 1 kus v EUR s DPH, Cena za predpokladaný počet kusov v EUR bez DPH, DPH za predpokladaný 
počet kusov v EUR, Cena za predpokladaný počet kusov v EUR s DPH.

11. Vzhľadom na skutočnosť, že Objednávateľ je subjektom verejného práva (podľa § 261 ods. 3 písm. d) a § 261 ods. 4 písm.
a), b)  Obchodného zákonníka) a zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, strany dohody sa výslovne dohodli, podľa 
§ 340b  ods.1a 5 Obchodného zákonníka, že Objednávateľ je ako dlžník povinný plniť svoje peňažné záväzky z dodania 
tovaru v lehote splatnosti 60 dní odo dňa doručenia faktúry

12. 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..

13. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho 
po mesiaci, v ktorom bol dodaný tovar

14. Dodávateľ je povinný spolu s dodávkou tovaru predložiť faktúru a dodací list v listinnej forme, ktorý musí obsahovať okrem 
povinných náležitostí, Cenu za MJ v EUR bez DPH príslušnej položky, sadzbu DPH, Cenu za MJ v EUR s DPH príslušnej 
položky

15. Ak sa po uzatvorení tejto RD preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena každej položky (ďalej aj ako "nižšia cena") za
rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je v tejto RD a Dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie 
poskytol resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto dohody je viac ako 5 % v 
neprospech ceny podľa tejto RD, zaväzuje sa Dodávateľ poskytnúť Objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po 
preukázaní tejtoskutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa RD a nižšou cenou.

16. Ak sa v opisnom formulári 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. Ekvivalent je možné dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite podľa Technickej špecifikácie 
predmetu zákazky len po konzultácii a so súhlasom Objednávateľa.

17. V prípade, že Dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje Objednávateľ
po  nadobudnutí účinnosti RD bezodkladné písomné oznámenie Dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne 
požaduje  predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že spĺňa všetky požiadavky 
na produkt  špecifikovaný Objednávateľom.

17.1. Pokiaľ Dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, bude to Objednávateľ 
považovať za  podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od RD a udelenie neuspokojivej 
referencie

18. Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v tejto špecifikácii. V prípade dodania 
nevhodného  tovaru (resp. tovaru, ktorý nespĺňa vyššie uvedené kritériá) po prekontrolovaní je možnosť tovar vrátiť 
Dodávateľovi alebo vymeniť za  požadovaný tovar na náklady Dodávateľa
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19. Dodávateľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto RD vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto 
RD alebo s ňou súvisiacej na tretie osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa. Ak Dodávateľ postúpi 
akékoľvek práva a povinnosti z tejto RD vrátane postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto RD alebo s ňou súvisiacej na 
tretie osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa, takéto postúpenie sa považuje za neplatné. Udelenie 
písomného súhlasuObjednávateľa podlieha predchádzajúcemu písomnému schváleniu Zriaďovateľa Objednávateľa.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

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 platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

4

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: ks
Požadované maximálne
množstvo: 200000,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. 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 maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 7 679,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 9 215,40 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.

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/
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V Bratislave, dňa 06.05.2021 12:18:01

Objednávateľ:
Záchranná služba Košice
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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