
Kúpna zmluva č. Z202111906_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: Ecolab s.r.o.
Sídlo: Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, Česká republika
IČO: 46995935
DIČ: 4120196597
IČ DPH: SK4120196597
Bankové spojenie: IBAN: CZ8626000000002552900305, BIC: CITICZPX
Telefón: +421257204927

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Podpora opatrení na zmiernenie dopadov COVID-19 v nemocnici - Zabezpečenie 
ochranných a dezinfekčných prostriedkov pre ochranu pracovníkov nemocnice - 
Automatické zariadenie pre aeroslovú dezinfekciu

Kľúčové slová: dezinfekcia
CPV: 33191000-5 - Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje; 60000000-8 - Dopravné 

služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Automatické zariadenie pre aerosolovú dezinfekciu vopred očistených predmetov – AEROSEPT 
ULTRA 150 alebo ekvivalent

Funkcia

Za ekvivalent bude verejný obstarávateľ považovať zariadenie, ktoré má rovnaké alebo lepšie funkcie, ktoré zabezpečujú 
dezinfekciu alebo samotnú obsluhu a manipuláciu.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Automatické zariadenie pre aerosólovú dezinfekciu 
vopred očistených povrcho áno

Technológia ultrazvukového rozprašovača bez 
vzduchového kompresora áno

Pre dezinfekciu miestností od 30-150m3

Dva prevádzkové režimy : -

- Manuálne ovládanie s prístupom k základným informáciám
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-

Pomocou pripojenia tabletu alebo smartfónu s Android a iOS a 
prístupom ku všetkých zaznamenaným údajom. Pripojenie cez 
Bluetooth. Umožňuje diaľkové ovládanie prístroja počas 
prevádzky.

Ultrazvuková tryska rovnomerne rozptyľuje dezinfekčný 
roztok na všetky exponovanépovrchy áno

Kontrolovaná aerosolizácia pre optimálnu distribúciu 
aerosólu v miestnosti áno

Efektívnosť a optimálna kvalita hmly je zaručená 
automatickou reguláciou prietoku trysky áno

Dokonale stabilizovaná koncentrácia 7 ml / m3 áno

Regulácia frekvencie trysky pre zaistenie optimálnej 
veľkosti častíc aerosólu áno

Vždy aktuálna informácia o prevádzke zariadenia počas 
difúzie prostredníctvom kontrolky nazariadení alebo 
priamo v aplikácii

áno

Voľba objemu miestnosti a obsluhy sa realizuje 
manuálne alebo čiarovým kódom áno

Signalizácia začiatku a konca cyklu áno

Programovateľný čas začiatku cyklu áno

Automatický výpočet rozptylu dezinfekcie a kontaktného 
času áno

Možnosť uloženia neobmedzeného počtu užívateľov a 
miestností áno

Bezpečnosť:

- Funkcia automatického zastave

- Diaľkový štart alebo odložený štart nastaviteľný od 1 min do 24 
hodín

- Funkcia automatického zastavenia v prípade poruchy so 
záznamom chýb

- Diaľkové ovládanie a ovládanie v reálnom čase pomocou aplikácie

- Plný záznam časového priebehu cyklu a prípadných porúch

- Žiadne riziko kontaktu : nádoba je vybavená hadičkou, aby sa 
zabránilo priamemu kontaktu s chemickým roztokom

Sledovateľnosť: Informácie sú sledované a zaznamenané, sú dostupné v aplikácii.

Načítanie základných informácií týkajúcich sa cyklu: - identifikácia užívateľa a produktu

- - zdravotnícke prístroje a vybavenie miestnosti

- - objem produktu, dĺžka trvania cyklu, monitorovanie cyklu, možné 
zaznamenané poruchy a anomálie

Veľkosť balenia používaného produktu 2 l kanister

Nominálny prietok: cca 0,7l / hod

Váha samotného zariadenia 9 kg

Napájanie: 100-240 V (±10%) – 50/60 Hz – 32 W

MIKROBICÍDNA ÚČINNOSŤ
Použite výhradne s otestovaným produktom.Baktericídna účinnosť 
a účinnosť proti kvasinkám o 30 minMykobaktericídna účinnosť o 
45 minVirucídna, fungicídna a sporicídna účinnosť o 60 min

Dezinfekčný prípravok 4x2 l

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi tovar podľa všeobecnej, technickej a funkčnej 
špecifikácie, 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.
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2. Tovarom pre účely zmluvy je automatické zariadenie pre aerosolovú dezinfekciu vopred očistených povrchov, ktorého 
špecifikácia je uvedená vo všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácii tejto zmluvy (ďalej len tovar).

3. Dodávané zariadenie musia spĺňať legislatívne požiadavky pre umiestnenie na trh v Slovenskej republike.

4. Ak sa v technickej špecifikácii predmetu 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 resp. lepšími parametrami. Nedodržanie porovnateľných alebo lepších parametrov pri ekvivalentom plnení 
bude považované za porušenie zmluvy a dôvodom na odstúpenie od zmluvy.

5. Dodávateľ je povinný na adresu objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť nasledujúce 
DOKLADY a DOKUMENTY:

5. a)  EÚ vyhlásenie o zhode

5. b) Technický (produktový) list výrobku v slovenskom alebo českom jazyku tak, aby na základe neho mohol objednávateľ 
jednoznačne posúdiť splnenie všetkých požadovaných technických vlastností uvedených v technickej špecifikácii predmetu.

6. Komunikácia medzi Objednávateľom a Dodávateľom nude realizovaná elektronicky. Prípadné ústne dohody musia byť 
následne potvrdené elektronicky. Dodávateľ oznámi kontaktnú osobu poverenú na komunikáciu s kontaktnou osobou 
Objednávateľa do 2 pracovných dní od účinnosti Zmluvy.

7. Z dodacích dokumentov, balenia a označenia musí byť zrejmý pôvod tovaru a spojitosť certifikátu s dodaným tovarom. V 
prípade nejasností kupujúci má právo vyžiadať bližšie informácie o pôvode tovaru, napr. colné dokumenty, dodacie dokumenty
pri nadobudnutí tovaru a pod.

8. Dodávateľom predložené  DOKLADY a DOKUMENTY objednávateľa skontroluje a posúdi a v prípade, ak:

8.a) budú v súlade s požiadavkami objednávateľa, tento zašle dodávateľovi Oznámenie o splnení stanovených podmienok a 
požiadaviek, na základe ktorého bude mať dodávateľ oprávnenie na realizáciu predmetu zákazky.

8.b) nebudú doručené v stanovenom termíne a/alebo nebudú v súlade s požiadavkami objednávateľa, tento si vyhradzuje 
právo s dodávateľom ukončiť zmluvný vzťah v súlade s OPET z dôvodu podstatného porušenia povinnosti dodávateľa.

9. Zmluvná cena zahŕňa všetky ekonomicky oprávnené náklady dodávateľa vynaložené v súvislosti s dodávkou tovaru, (najmä
náklady za tovar, na obstaranie tovaru, náklady na dopravu na miesto dodania, náklady na obalovú techniku a balenie, 
vykládku, manipuláciu, montáž, uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhujúceho personálu  a pod.). Dodávateľ nie je 
oprávnený zvýšiť zmluvne dohodnutú cenu z dôvodu akýchkoľvek ďalších či dodatočných nákladov na plnenie predmetu 
zmluvy.

10. V prípade, ak sa dodávateľ stane počas realizácie zákazky platcom DPH, celkovú fakturáciu bude povinný upraviť tak, aby 
bola v súlade so zmluvnou cenou, t.j. znížiť základ dane tak, aby hodnota spolu s DPH zodpovedala cene, ktorá sa vysúťažila.

11. Záručná doba je 24 mesiacov. Dodávateľ sa zaväzuje počas záručnej doby bezplatne vymeniť chybný, nekvalitný alebo 
chýbajúci predmet zákazky do 5 pracovných dní od nahlásenia chyby listom alebo e-mailom Dodávateľovi.

12. Dodávateľ je povinný v prípade objednávateľom reklamovaných vád tovaru počas záručnej doby dodať objednávateľovi do
3 pracovných dní odo dňa prijatia reklamácie tovaru nový tovar bez vád, v špecifikácii pôvodne dodaného tovaru. Všetky 
náklady objednávateľa spojené s reklamáciou tovaru a jej vybavením, znáša dodávateľ.

13. Objednávateľ nie je povinný prevziať a uhradiť predmet zákazky ak má vady, a to až do úplného odstránenia.

14. Spôsob, čas a miesto dodania tovaru:

14.a) Dodávateľ je povinný dodať tovar nový, nepoužívaný.

14.b) Dodávateľ je povinný dodať tovar vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia tovaru , montáže, uvedenia do 
prevádzky a zaškolenia obsluhujúceho personálu.

15. Spolu s dodávkou musí byť dodané manuál, resp. užívateľská príručka na obsluhu ponúkaného prístroja v slovenskom, 
resp. českom jazyku, môže byť aj na CD nosiči , záručné listy a platný certifikát tovaru v súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (CE certifikát, vyhlásenie o zhode, doklad o pridelení ŠUKL kódu, resp. 
iný doklad, ktorý nahrádza požadované potvrdenie).

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

17. Dodávateľ môže vystaviť faktúru až po úplnom dodaní tovaru v priestoroch objednávateľa a po podpísaní a potvrdení 
dodacieho listu a dodaní požadovanej dokumentácie objednávateľom.

18. Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. §340 b) ods. 5 požadujeme 
lehotu splatnosti faktúr 60 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodávku 
tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru.

19. Dodávateľ akceptuje spôsob financovania predmetu zmluvy prostredníctvom európskych štrukturálnych fondov 
-predfinancovanie. Omeškanie úhrady faktúr spôsobené výkonom kontroly nároku na platby zo strany poskytovateľa 
financovania nie je nedodržaním dátumu splatnosti faktúry a dodávateľ neuplatní sankcie voči objednávateľovi.

20. Dodávateľ je povinný uvádzať na faktúre a dodacom liste/preberacom protokole názov a ITMS2014+ kód projektu, aby boli
jednoznačne priradené výdavky k projektu a zamedzilo sa dvojitému financovaniu. Názov a ITMS2014+ kód projektu 
Objednávateľ oznámi Dodávateľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy. Uvedené doklady Objednávateľ požaduje dodať v 
troch originálnych vyhotoveniach.
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21. Elektronická fakturácia v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom 
systéme v platnom znení sa umožňuje a objednávateľ akceptuje predloženie elektronickej fakturácie.

22. 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.

23. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa uvedenej v technickej špecifikácii alebo v osobitných 
požiadavkách na plnenie alebo v Kúpnej zmluve sa bude požadovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok a 
Objednávateľ bude oprávnený odstúpiť od zmluvy.

24. V prípade, že verejnému obstarávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na predmet zákazky, verejný obstarávateľ 
si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť.

25. Predmet zmluvy je financovaný zo zdrojov EÚ. Zmluva bude predmetom kontroly verejného obstarávania realizovaného 
cez elektronické trhovisko zo strany príslušného oprávneného orgánu. Ak výsledok predmetnej kontroly nebude kladný, alebo 
oprávnené orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od zmluvy odstúpiť. Predmet
zmluvy je dodávateľ oprávnený dodať až po ukončení tejto kontroly.ť.

26. Zmluva a nadobudnutie účinnosti zmluvy sa bude riadiť ustanoveniami v súlade s čl. XV. Všeobecných zmluvných 
podmienok "Osobitné ustanovenia o Zákazkách financovaných z fondov EÚ" OPET v platnom znení.

27. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
príslušnej Zmluvy o poskytnutie NFP uzavretej objednávateľom ako prijímateľom NFP za účelom financovania predmetných 
predmetov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

28. V prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi objednávateľom a dodávateľom a výsledky administratívnej 
kontroly SO pre IROP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto zadávania zákazky verejným obstarávateľom si 
objednávateľ vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom.

29. Objednávateľ je povinný informovať dodávateľa o dátume účinnosti zmluvy, t.j. po schválení postupu VO SO pre IROP. 
Reálne plnenie zmluvy môže nastať až po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

30. 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..

31. 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..

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:

30.09.2021 00:00:00
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3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

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.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné 
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 628,89 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 354,67 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/

V Bratislave, dňa 10.06.2021 11:14:01

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

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