
Kúpna zmluva č. Z20229726_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik
Sídlo: Sládkovičova 311/3, 96237 Kováčová, Slovenská republika
IČO: 00165476
DIČ: 2021328045
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK9802000000001139558257
Telefón: 0907984124

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: EXIMA, spol. s r. o. 
Sídlo: Lazovná 52, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 31622666
DIČ: 2020455855
IČ DPH: SK2020455855
Bankové spojenie: IBAN: SK18 1100 0000 0026 2613 0068, BIC: TATRSKBX
Telefón: 0484152040

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zariadenie slúžiace na poskytovanie vysokej dávky kyslíka za účelom zlepšenia 
zdravotného stavu

Kľúčové slová: poskytovanie vysokej dávky kyslíka, hyperbarická komora
CPV: 33157810-6 - Jednotka na kyslíkovú liečbu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Zariadenie slúžiace na poskytovanie vysokej dávky kyslíka za účelom zlepšenia zdravotného stavu

Funkcia

Zariadenie slúžiace na poskytovanie vysokej dávky kyslíka za účelom zlepšenia zdravotného stavu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

tlak vo vnútri komory kPa 100

objem kyslíkovej komory liter 7400

koncentrátor kyslíka ks 4

koncentrátor kyslíka s výkonom liter/minúta 10

vonkajšie ovládanie pomocou farebnej LCD dotykovej 
obrazovky palec 10

vnútorné ovládanie pomocou farebnej LCD obrazovky palec 7,5

vstup na slúchadlá a mikrofón pomocou konektoru mm 3,5

USB port ks 2

stupne rýchlosti nastavenia kompresie stupne 3

stupne rýchlosti nastavenia dekompresie stupne 3
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možnosť nastavenia procedúr v rozpätí od minúta 30-600

hmotnosť po zložení celej kyslíkovej komory kg 650

sedadlá ks 4

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

stupeň ochrany krytie IP 44 áno

kyslíková komora-pre minimálne 4 osoby súčasne áno

kyslíková komora-modulárna konštrukcia s možnosťou 
opätovného rozloženia a zloženia áno

kyslíková komora-možnosť bezbariérového prístupu áno

kyslíková komora-hliníkové prevedenie áno

kyslíková komora-biela farba kyslíkovej komory áno

kyslíková komora-klimatizovaná, vykurovaná podľa 
potreby áno

kyslíková komora-bez nutnosti napojenia na centrálny 
rozvod kyslíka áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri predaji a kupe tovaru a záväzok dodávateľa dodať a 
predať objednávateľovi tovar za podmienok stanovených zmluvou a záväzok objednávateľa dodaný tovar prevziať a zaplatiť 
dodávateľovi dohodnutú cenu. Tovarom, ktorý je predmetom predaja a kúpy je Zariadenie slúžiace na poskytovanie vysokej 
dávky kyslíka za účelom zlepšenia zdravotného stavu  podľa uvedenej technickej špecifikácie predmetu zákazky.

Súčasťou dodávky tovaru je manuál (návod na obsluhu a údržbu) k tovaru v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku a všetky 
platné certifikáty k tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike (zvlášť CE 
certifikát, vyhlásenie o zhode, doklad o pridelení ŠUKL kódu /výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych 
pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie/ a pod.).

Neoddelietľnou súčasťou dodávky je doprava do miesta plnenia, inštalácia v mieste plnenia a uvedenia zariadenia do 
prevádzky. Odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti a vrátane zaškolenia požadovaného počtu zamestnancov 
objednávateľa v nevyhnutnom rozsahu.

Požaduje sa dodať tovar nový, nepoužívaný a nerepasovaný.

Súčasťou dodávky je aj zabezpečenie servisných činnosti počas záručnej doby autorizovaným servisným strediskom a 
zaškoleným servisným technikom na daný typ zariadenia, vrátane dodávky náhradných dielcov.

Nástup servisného technika k diagnostikovaniu a odstráneniu poruchy sa požaduje max. do 24 hodín od nahláseniaporuchy (v 
pracovných dňoch).

Záručný servis s nástupom na opravu do 24 hodín od nahlásenia poruchy v pracovných dňoch. Ak nedôjde k oprave do 48 
hodín môže Dodávateľ ponúknuť náhradné riešenie po dohode s Objednávateľom. V prípade, že nedôjde k odstráneniu 
poruchy alebo k prijatiu náhradného riešenia môže Objednávateľ žiadať pokutu do 0,05% z kúpnej ceny za každých 24 hodín 
až do odstránenia poruchy.

Záručná doba na zariadenie, vrátane príslušenstva je min. 24 mesiacov odo dňa inštalácie v mieste plnenia a uvedenie 
zariadenia doprevádzky.

Dodávateľ bude vykonávať pravidelné prehliadky celej zostavy v intervaloch stanovených výrobcom. Najviac 14 dní pred 
uplynutím záručnej lehoty, Dodávateľ vykoná bezplatnú bezpečnostno technickú prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých 
zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku.

Cena za tovar je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. 
dohodou zmluvných strán.

Cenou za tovar sa rozumie cena, vrátane obalu, DPH a dopravy do miesta plnenia určeného objednávateľom a vrátane 
ostatných nákladov spojených s dodávkou, uvádzaná v mene Slovenskej republiky v EUR. Dohodnutá cena je maximálna a 
konečná.

Tovar sa bude považovať za dodaný, potvrdením dodacieho listu oprávneným zástupcom objednávateľa. Objednávateľ po 
vykonaní fyzickej kontroly tovaru, overení nepoškodenia obalu tovaru, záručnej doby tovaru, označenia tovaru, súladu 
sortimentu dodaného tovaru so zmluvou, množstva tovaru, vzhľadových vlastností tovaru, potvrdí prevzatie tovaru na 
dodacom liste.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovaru 
zistí nezrovnalosti – zrejmé chyby a vady tovaru, resp. jeho nesúlad s objednávkou, tovar neprevezme a vystaví protokol 
nezrovnalostí. Dodávateľ je povinný na vlastné náklady zrejmé vady dodávok tovaru odstrániť a to najneskôr do 24 hodín 
hodín od uplatnenej reklamácie.
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Uhrada predmetu zákazky bude realizovaná z vlastných finančných prostriedkov pridelených na tento účel .

Zálohová platba  bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku ,40% pri podpise zmluvy  a 60 % po dodaní a 
prevzatí tovaru a podpísaní preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami objednávateľa a dodávateľa na faktúru, ktorej 
splatnosť je stanovená na min. 60 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového 
dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti dodávateľovi na 
doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej 
faktúry objednávateľovi.

Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodanie tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni
dodania tovaru, t.j. po podpísaní Preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

Dodávateľ do 5 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy (vygenerovaním zmluvy funkcionalitami EKS) predloží 
objednávateľovi:

a.) typové označenie tovaru, výrobcu, zoznam predmetov v súprave, prospektový materiál k tovaru v slovenskom jazyku, resp.
českom jazyku, ktorý musí obsahovať popis technických vlastnosti, parametrov a hodnôt tovaru tak, aby na ich základe mohol 
objednávateľ jednoznačne posúdiť splnenie všetkých technických parametrov a požiadaviek kladených na predmet zákazky,

b) všetky platné certifikáty k tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike 
(zvlášť CE certifikát, vyhlásenie o zhode, doklad o pridelení ŠUKL kódu /výstup z databázy registrovaných/evidovaných 
zdravotníckych pomôcok, resp. iné doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie/ apod.).

c) aktualizovaný rozpočet s uvedením jednotkových cien jednotlivých komponentov a celkovej ceny (ceny za jeden kus 
prístroja) v € bez DPH, sadzby DPH a cenu s DPH.

Nesplnenie ktorejkoľvek osobitnej požiadavky na plnenie bude objednávateľ považovať za nesplnenie požiadaviek pre riadne 
plnenie predmetu zákazky a za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa a následné vypovedanie platnosti 
zmluvy, pričom objednávateľ: 1. ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s článkom 18.2 písm. a) OPEP z dôvodu, že 
dodávateľ porušil svoju povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto VZP podstatným spôsobom, 2. vystaví dodávateľovi negatívnu 
referenciu v EKS.

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.

Žiadna zo zmluvných strán nepostúpi svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu druhej zmluvnej strany. Písomný súhlas za objednávateľa je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.

Ostatné právne vzťahy, výslovne touto dohodou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich, na základe 
dohody zmluvných strán alebo spôsobmi uvedenými v zákone a v obchodných podmienkach OPEP účinných od 14.4.2022, 
výpoveďou s výpovednou lehotou 14 dní. Výpovedná lehota plynie odo dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej 
zmluvnej strane.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej vygenerovania systémo EKS a účinnosť dňom nasledujúcom po dni jejzverejnenia v 
Centrálnom registri zmlúv.

Pred dodaním tovaru je potrebné kontaktovať objednávateľa najmenej tri dni vopred, ktorý zabezpečí proces preberania.

Predávajúci nie je oprávnený postúpiť akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu kupujúceho. Písomný súhlas kupujúceho s týmto úkonom je zároveň platný len za podmienky, že bol na 
tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR. Právny úkon, ktorým budú postúpené 
pohľadávky predávajúceho v rozpore s týmto ustanovením je podľa § 39 zákona č. 40/1964 Zb. – Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov neplatný.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
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Obec: Kováčová
Ulica: Sládkovičova 311/3

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

30.09.2022 12:46:00 - 30.11.2022 12:46:00

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 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: 177 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 212 400,00 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 Z20229726

V Bratislave, dňa 26.09.2022 14:38:01

Objednávateľ:
Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
EXIMA, spol. s r. o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229726


Zákazka


Identifikátor Z20229726


Názov zákazky Zariadenie slúžiace na poskytovanie vysokej dávky kyslíka za účelom
zlepšenia zdravotného stavu


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/328824


Dodávateľ


Obchodný názov EXIMA, spol. s r. o.


IČO 31622666


Sídlo Lazovná 52, Banská Bystrica, 97401, Slovenská republika


Dátum a čas
predloženia 26.9.2022 11:48:10


Hash obsahu návrhu
plnenia hOOzCBsaKIugp8oxYZuFKlfqRzpzzrRDrIkCKtTpjTM=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Vlastny_navrh_plnenia.pdf (Vlastný návrh plnenia)










EXI M A, spot. s r. o., Lazovne iz, gt1 01 Banske Bystrica
Telef6n: + 121 18 415 20 10,415 20 42,
Fax: +121 184152043
Je registrovan' v Obchodnom registi Okr*n6ho sfidu v Banskej Bystrici
Oddiel: Sro, vloika Eislo: 216U5



Technickl Specifikicia kt zilkazke 220229726



Zanadenie shiiiace na poskytovanie vysokej d6vky kyslika za riEelom
zleplenia zdravotn6ho stavu



Technick6 a kvalitativne poiiadavky Parametre ponrikanfch
termostaticlcfch ventilov a hlavic



l. Zariadenie shiiiace na poslTtovanie vysokej d6vky kyslika za irdelom
zlep5enia zdravotn6ho staw



1. Zariadenie slirZiace na poskytovanie
vysokej divky kyslika za idelom
zlep5enia zdravotn6ho stavu



Funkcia Funkcia



Zariadenie shiZiace na poskytovanie vysokej d6vky kyslika za ridelom
zlepSenia zdravotn6ho staur



Zariadenie shiZiace na poskyovanie
vysokej drivky kyslika za 0delom
zlep5enia zdravotn6ho stavu



Technick6 vlastnosti Jed■otka Minimum Maximum Presne Ponikani hodnota



tlak vo vnftri komory kPa 100 100



objem kyslikovej
komory



litcr 7400 7400



koncentnitor kyslika ks 4 4



koncentritor kyslika s



l"ikonom
litcノminita 10 10



vonkaiSie ovlidanie
pomocou farebnej
LCD dotykovej
obrazovky



palec 10 14



vnritorn6 ovl6danie
pomocou farebnej
LCD obrazovky



palec 7,5 10



vstup na shichadlii a
mikrof6n pomocou
konektoru



mm 3,5 . 3,5



USB port ks 2 3



stupne r,.ichlosti
nastavenia kompresie



stupne J 3



stupne rlchlosti
nastavenia
dekompresie



stupne 3 3



moZnost' nastavenia
procedur v rozpiiti od



minrita 30-600 30‐ 600



hmotnost'po zlo2enf
celej kyslikovej
komory



kg 650 max 650



scdadla ks 4 4
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酬 ルら4,spa srοりLaz●va`場 9″ 0′ 3anska Bμ



“
ca



Technickr6 vlastnosti Ⅱodllota/charaktenstika Ponrikani hodnota



stupeil ochrany krytie



IP 44



ano ano



kyslikovri komora-pre
minimiilne 4 osoby
s{idasne



ano ano



kysl■o磁 kOnlora‐



modllltta kontth】 kcia



ano ano



s moZnost'ou
opatovn6ho rozloZenia
a zloi.enia
kyslikov6 komora-
moZnost'
bezbari6rov6ho
oristuou



ano ano



けSlkOЙ kOmOra
blinlrkov6。 revedonie



ano ano



kyslikov6 komora-
biela farba kyslikovej
komory



ano ano



kyslikov6 komora-
klimatizovanri,
vykurovan6 podlh
ootrebv



ano ano



kyslikov6 komora-bez
nutnosti napojenia na
centrSlny rozvod
kvsiika



ano ano
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