
Kúpna zmluva č. Z202118851_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Sídlo: Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky, Slovenská republika
IČO: 17336112
DIČ: 2021068324
IČ DPH: SK2021068324
Bankové spojenie: IBAN: SK8881800000007000540295
Telefón: 0356912219

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Nilfisk s.r.o.
Sídlo: Bancíkovej   1/A, 82103 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35874112
DIČ: 2021771411
IČ DPH: SK2021771411
Bankové spojenie: IBAN: SK9375000000000025247763
Telefón: +421948294094

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Umývací stroj so sediacou obsluhou a batériovým pohonom
Kľúčové slová: Umývací stroj, sediaca obsluha, batériový pohon
CPV: 39713410-0 - Stroje na čistenie podláh; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Umývací stroj so sediacou obsluhou a batériovým pohonom

Funkcia

Umývací stroj so sediacou obsluhou a batériovým pohonom - 1 ks

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Dĺžka: mm 1600

Výška: mm 1300

Šírka/zadná stierka: mm 1000

Umývací záber: mm 650

Prítlak kief: kg 36 74

Pojazdová rýchlosť: km/hod. 6,0 9,0

Teoretický umývací výkon: m3/hod. 5230 5250

Nádrž na čistý roztok: litrov 95 110

Nádrž na zber použitého roztoku: litrov 95 110

Ulička pre otočenie: mm 1840

Hmotnosť stroja pripraveného na používanie: kg 700
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Výdrž batérií: hod. 4 6

Hlučnosť: dB (A) 70

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. POZOR !!! Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky 
požiadavky na predmet zákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné 
predpoklady pre riadne plnenie predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom 
zákazky, tak je objednávateľ oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII"Ukončenie Zmluvy" 2. časti "Všeobecné 
zmluvné podmienky" Obchodných podmienok elektronického trhoviska, od Zmluvy odstúpiť.

2. POZOR !!! Dodacia lehota je do 2 mesiacov od zaslania Výzvy Objednávateľa na dodanie tovaru. Tovar sa považuje za 
dodaný až po jeho nainštalovaní, zaškolení personálu a podpísaní preberacieho protokolu.

3. POZOR !!! Požaduje sa v zmysle § 340 b ods. 5 Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 dní od doručenia faktúry s náležitosťami podľa všeobecných obchodných podmienok 
EKS. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ vystaví faktúru za dodávku tovaru do 15 dní odo dňa jeho riadneho dodania, 
najneskôr však do piateho pracovného dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný. Tieto platobné 
podmienky majú prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok EKS.

4. POZOR !!! V súlade s 2. časťou OPET-u, čl. VI ods. 6.4.6 je Dodávateľ povinný dodať Objednávateľovi spolu s tovarom 
všetky doklady a dokumenty týkajúce sa tovaru.

5. Dodávateľ je povinný dodať nový nepoužitý tovar.

6. V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a 
zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.

7. Cena je vrátane dopravy na miesto plnenia, ktorým je adresa sídla objednávateľa.

8. Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite a zahŕňa všetky náklady dodávateľa.

9. Objednávateľ preddavky ani zálohy neposkytuje.

10. Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH, jednotkovú cenu s DPH, 
sadzbu DPH, celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH). Na faktúre je potrebné jednotkové ceny zaokrúhliť maximálne na
4 desatinné miesta.

11. Dodávateľ sa zaväzuje fakturovať DPH v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov v sadzbách platných ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

12. Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo 
tovaru na základe potvrdeného dodacieho listu.

13. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovaru
objednávateľ zistí nezrovnalosti – zrejmé chyby a vady tovaru, tovar neprevezme a vystaví protokol nezrovnalostí. Dodávateľ 
je povinný na vlastné náklady vady odstrániť.

14. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ je 
povinný vysporiadať reklamáciu vád bezodkladne najneskôr však do 5 dní od doručenia reklamácie.

15. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, že nie je schopný splniť dodávku zazmluvneného množstva a druhu tovaru v zmluve 
stanovenom termíne, oboznámi o tom objednávateľa bez zbytočného odkladu telefonicky a následne potvrdí e-mailom.

16. V prípade, že dodávateľ nedodá objednávateľovi tovar kompletne podľa zmluvy a spolu s dodacím listom, má objednávateľ
  nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny nedodaného tovaru. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na 
náhradu škody.

17. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý kalendárny deň omeškania, maximálne však do výšky 20 % ceny za tovar. Nárok na 
náhradu škody nie je tým dotknutý.

18. Nedodržanie technických vlastností tovaru a technickej špecifikácie bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok zo strany dodávateľa.

19. Nedodržanie požiadavky č. 1,2, 18, 21, 22, 23, 27 objednávateľa uvedenej v zmluve sa bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok. Ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných podmienok, vzniká objednávateľovi nárok na  
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z celkovej ceny predmetu zmluvy, a to najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia 
písomného upozornenia na podstatné porušenie zmluvy, pričom nie je dotknutý nárok objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.

20. V prípade, ak kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v 
príslušnej výške %, pričom fakturácia zo strany dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v 
príslušnej výške % do št. rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový úrad.
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21. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 524 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nepostúpi dodávateľ svoje pohľadávky, ktoré 
vznikli  z predmetného zmluvného vzťahu, tretej osobe. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s 
dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka, neplatný.

22. Akceptácia ručiteľského vyhlásenia podľa § 303 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) zo strany dodávateľa je bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa 
zakázaná. Právny úkon, ktorým dodávateľ akceptuje ručiteľské vyhlásenie tretej osoby, na základe ktorého sa tretia osoba 
stane veriteľom objednávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa a dodávateľa podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 
Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatné.

23. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy aj po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného 
stavu, vojnového stavu a vojny podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. a po vydaní nariadenia vlády Slovenskej republiky 
na vykonávanie opatrenia organizácie výroby a organizácie služieb podľa § 5 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z.

24. Objednávateľ si vyhradzuje právo okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak proces verejného obstarávania nebude 
akceptovaný zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, alebo v prípade, ak nebudú pridelené finančné prostriedky na 
realizáciu zákazky zo strany ich poskytovateľa.

25. Podľa Ods. 11 Čl. IX Objednávkový formulár a Objednávkové atribúty Trhového poriadku platného od 2.8.2021 
Objednávateľ požaduje od Uchádzača pri predložení ponuky aj predloženie Vlastného návrhu plnenia zákazky.

26. Podľa Čl. VI bod 6.2.3 Všeobecných zmluvných podmienok platných od 2.8.2021 Objednávateľ najneskôr do 3 pracovných
dní odo dňa uzavretia Zmluvy posúdi Vlastný návrh plnenia zákazky úspešného uchádzača a oznámi Dodávateľovi, čiVlastný 
návrh plnenia zákazky akceptuje alebo či od Zmluvy odstupuje.

27. Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od odsúhlasenia Vlastného návrhu plnenia zákazky Objednávateľom zaslať 
zoznam tovaru s uvedením aktualizovaných podrobných jednotkových cien po elektronickej aukcii, ktoré musia byť platné 
počas celej doby trvania tejto zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Priloha 1 Opisného formulára OF-240327- Technicke 
poziadavky predmetu zakazky.docx

Priloha 1 Opisného formulára OF-240327- Technicke 
poziadavky predmetu zakazky.docx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Nové Zámky
Ulica: Slovenská ulica, 11/A

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.10.2021 00:00:00 - 10.12.2021 00:00:00

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 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 700,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 040,00 EUR
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V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118851

V Bratislave, dňa 28.09.2021 11:58:01

Objednávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Nilfisk s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202118851


Zákazka


Identifikátor Z202118851


Názov zákazky Umývací stroj so sediacou obsluhou a batériovým pohonom


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/312608


Dodávateľ


Obchodný názov Nilfisk s.r.o.


IČO 35874112


Sídlo Bancíkovej 1/A, Bratislava, 82103, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 23.9.2021 9:02:37


Hash obsahu návrhu plnenia 73a0Qw34i4mCHhEgIA5cqWhMd7aQxL43caU9WWyGHV4=


Vlastný návrh plnenia


Položka 1 Umývací stroj so sediacou obsluhou a batériovým pohonom


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Nádrž na čistý roztok: 110l
ulicka na otocenie: 2200mm


Prílohy:
SC3500GO-low-JNNHHHJ.pdf (produktovy list SC3500)










SC3500



The mid-size solution for high productivity 
and efficiency
- The ideal scrubber dryer for large indoor areas 











Nilfisk A/S
Kornmarksvej 1 · DK-2605 Brøndby · Denmark
Tel.: +45 43 23 81 00 · Fax: +45 43 43 77 00
mail.com@nilfisk.com · www.nilfisk.com



If you need big indoor performance from a more space- 
efficient scrubber dryer, the ride-on SC3500 is your ideal 
solution. With improvements to productivity, maneuverability, 
and ergonomics, this versatile addition to the Nilfisk GO-Line 
can handle massive commercial, educational, or industrial 
environments with ease.



A variety of features are standard on the SC3500, including:



·   Automatic lifting/lowering of brush or squeegee, instead of 
mechanical operation



·   Increased brush pressure (up to 50kg) for better results in 
less time



·   Hanging squeegee for easier passage through  
narrow spaces/doorways



·  Front LED headlights 



With convenient, intuitive operation, the SC3500 ensures 
high-quality results across a broad variety of locations, as  
well as excellent reliability and a low total cost of ownership.



Specifications and details are subject to change without prior notice.



Simple visual monitoring of tank’s water level



Technical specifications
Description Unit SC3500



Item no. 50000557



Productivity rate theoretical/ actual m2/h 4260/2980



Scrubbing width mm 710



Solution/recovery tank litre 110/110



Brush pressure kg 35/50



Brush quantity and type 2 disc



Length x width x height mm 1620x760x1250



Gross weight (GVW) kg 545



Features:



OneTouch™ button



Click off brush



Automatic brush deck lifting



Automatic squeegee lifting



LED lights



Squeezable drain hose with flow control



Quick coupling for solution filling



Water level indicator



Battery level indicator



Blades can be used on 4 edges



Standard accessories:



On-board charger



Disc brush Prolite (2pcs)



Squeegee with rubber gum squeegee blades



Debris tray



Brush deck/squeegee lowers automatically,  
minimizing operator effort



Squeegee hanger makes it easy to ride through 
closer spaces
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