
Kúpna zmluva č. Z20224271_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 83247 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 30845572
DIČ: 2020947698
IČ DPH: SK 2020947698
Bankové spojenie: IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215
Telefón:

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o.
Sídlo: Karadžičova 8A, 82108 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 45597481
DIČ: 2023050348
IČ DPH: SK2023050348
Telefón: 0917329226

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Automatický resuscitačný systém.
Kľúčové slová: Automatický, resuscitačný, systém, kardiopulmonálna, pacient.
CPV: 33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Automatický resuscitačný systém.

Funkcia

Systém schopný zabezpečiť automatickú mechanickú kardiopulmonálnu resuscitáciu pacienta.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Resuscitačná automatická doska. ks 1

Li-ion batéria - 12V.2Ah, minimálne napätie - 36,3 V, 
minimálna kapacita  - 2,3 A/h, maximálna váha - 1,7 kg. ks 3

Nabíjačka li-ion batérii. ks 1

Pás  "LifeBand" k resuscitačnému systému. ks 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Resuscitačná automatická doska.
Špeciálne navrhnutá doska v sebe integruje ostatné komponenty 
prístroja a zároveň slúži ako opora pre chrbát pacienta počas 
celého transportu.

Resuscitačná automatická doska.

Použite počas transportu pacienta. Automatická mechanická 
kardiopulmonálnu resuscitácia pacienta.   Má disponovať 
vnútornou pamäťou, do ktorej sa ukladajú informácie o priebehu 
resuscitácie.
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Resuscitačná automatická doska.
Navrhnutá so zreteľom na odlišnosti v telesných proporciách 
rôznych ľudí. V závislosti na situácii s možnosťou pripevniť dosku 
buď k transportnej plachte alebo chrbticovej doske.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Požaduje sa návod v slovenskom jazyku.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.

Požaduje sa, aby dodávateľ vyrozumel o termíne dodania tovaru kontaktné osoby objednávateľa v mieste dodania najmenej 3 
pracovné dni pred jeho dodaním.

Požaduje sa vo faktúre uviesť "ID zmluvy" EKS.

Požaduje sa, aby faktúra nebola doručená objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy ani na adresu 
sídla / miesta dodania kontaktnej osoby objednávateľa vo veci realizácie naplnenia tejto kúpnej zmluvy, ale na inú adresu, 
ktorá bude na tento účel písomne oznámená dodávateľovi.

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..

Splatnosť faktúry je minimálne 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry na adresu objednávateľa v zmysle bodu 1.1. 
kúpnej zmluvy.

Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby.

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 3 hodín.

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 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.

Požaduje sa, aby bol tovar do miesta plnenia dodaný v pracovných dňoch v čase od 8,00 hod do 13,00 hod.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

autopulse.jpg autopulse.jpg

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Ulica: Tehelná 1108

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

31.05.2022 08:00:00 - 31.10.2022 11:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súprava
Požadované množstvo: 1,0000
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3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 12 416,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 900,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20224271

V Bratislave, dňa 23.05.2022 09:10:02

Objednávateľ:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20224271


Zákazka


Identifikátor Z20224271


Názov zákazky Automatický resuscitačný systém.


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/323369


Dodávateľ


Obchodný názov Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o.


IČO 45597481


Sídlo Karadžičova 8A, Bratislava, 82108, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 6.5.2022 10:53:41


Hash obsahu návrhu plnenia 1rt6DYVD+sl582zUyJsSNcMAP6IqOE7dNB8iGsBQGjI=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
RESUSITACNY SYSTEM + DOPLNKY


Prílohy:
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