
KÚPNA ZMLUVA 
č.: OVO1-2019/000433-003 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v zneni neskorších predpisov {ďalej len „Obchodný zákonník") a v súlade so zákonom č. 343/2015 2. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov {ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z."} 

{ďalej len „zmluva") 

Kupujúci: 
Názov: 

Sídlo: 
V zastúpení: 

IČO: 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
BIC/SWIFT kód: 
Intemetová adresa {URL): 

{ďalej len „kupujúci") 

Článok i. 
Zmluvné strany 

Slovenská republika v zastúpení Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky 
Pribinova 2,812 72 Bratislava, Slovenská republika 
Ing, Ondrej Varačka 
generálny tajomník služobného úradu Ministerstva 
vnútra SR na základe plnej moci č. p.: K[\/I-0PS4-
2018/001604-117 zo dňa 30.04.2018 
00151866 
2020571520 

www.minv.sk 

Predávajúci: 
Názov: 
Sídlo: 
zastúpený: 
IČO; 
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
SWIFT: 
IBAN; 
E-mail: 
Tel.: 
Fax: 
Intemetová adresa (URL): 
Zapísaný v: 

(ďalej len „predávajúci") 

JUDEX CORP.,s.r.o. 
Zelená 2,811 01 Bratislava 
IVlartin Zábe! - konateľ spoločnosti 
35 844817 
2021688966 

judex@judexcorporation.sk  
+421 2 49 23 22 09 

OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:Sro, Vložka č 
27457/B 

(kupujúci a predávajúci ďalej len .Zmluvné strany") 

Článok II. 

http://www.minv.sk
mailto:judex@judexcorporation.sk


Úvodné ustanovenie 
Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade s výsledkom verejnej súťaže na predmet zákazky 
"Analyzátory dychu", ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania boio uverejnené vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 5472019 dňa 18.03.2019 pod značkou 5422-MST {ďalej len „Verejné 
obstarávanie"). 

Článok Hl. 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodat 272 ks ručných mobilných analyzátorov dychu 
vrátane príslušenstva, programového vybavenia, technickej dokumentácie (ďalej len „tovar"), v súlade 
s prílohou Č.1 tejto zmluvy a záväzok kupujúceho tovar prevziať a zaplatiť za neho predávajúcemu kúpnu 
cenu podľa článku V. tejto zmluvy (ďalej len „predmet zmluvy")- Súčasťou dodávky tovaru je najmä jeho 
doprava do miesta dodania, inštalácie softvérti, uvedenie zariadení do prevádzky, overenie funkčnosti 
zariadenia priamo u kupujúceho v plnom rozsahu, zaškolenie obsluhy, poskytovanie autorizovaného 
záručného sen/isu na náklady predávajúceho. 

Článok IV. 
Dodacie podmienky 

4.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar v súlade s dohodnutými technickými a funkčnými charakteristikami, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR, technickými normami a podmienkami 
tejto zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje súčasne s odovzdaním tovaru odovzdať kupujúcemu aj všetky 
doklady, ktoré sa na dodaný tovar vzťahujú, a to najmä technický popis, návod na obsluhu a použitie 
pristroja a programového vybavenia pre vyhodnotenie a archiváciu dokumentácie a dokument 
preukazujúci pn/otné overenie určeného meradla v zmysle § 26 zákona č.157/2018 Z. z. o metrológii a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o metrológii") preukazujúci platnosť schválenia 
typu určeného meradla pre používanie v Slovenskej republike. 

4.2. Predávajúci sa zaväzuje odovzdať tovar Kupujúcemu v lehote do tnDch (3) mesiacov odo dna 
nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci môže dodať tovar v lehote 
podľa prvej vety tohto bodu zmluvy aj po častiach. 

4.3. Miestom dodania tovaru je Ministerstvo vnútra SR, Sklad na Fajgalskej ceste 2, 902 01 Pezinok, objekt 
Strednej odbornej školy Policajného zboru. 

4.4. Dodanie tovam bude dokladované podpisom zodpovednej osoby kupujúceho na príslušnom dodacom 
liste. 

4.5. Deň dodania tovam písomne alebo elektronicky oznámi predávajúci kupujúcemu najneskôr tri (3) 
pracovné dni vopred. 

4.6. Po prevzatí tovaru predávajúci vyhotoví dodací list. Kupujúci po prevzatí tovam dodací list písomne 
potvrdí. Kupujúci môže po prevzatí tovaru riadne tovar užívať a Predávajúci sa mu zaväzuje toto užívanie 
dňom prevzatia umožniť. Kupujúci si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, 
dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo 
nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar. 

4.7. Kupujúci sa zaväzuje zabezpečiť podmienky vhodné pre inštaláciu, odskúšanie a prevádzku tovaru podľa 
písomných pokynov predávajúceho, a to najmä: 

a. miesto pre inštalovanie a prevádzku tovaru, 
b. médiá potrebné pre prevádzku tovaru, 
c. zabezpečiť ochranu doručených a inštalovaných častí tovaru pred zásahom nepovolaných 

osôb, pred vytopením, požiarom a podobne. 

4.8. Predávajúci sa zaväzuje uskutočniť školenie na obsluhu a údižbu dodaného tovam pre 60 príslušníkov 
Policajného zboru určených kupujúcim. 

4.9. V prílohe č. 3 tejto zmluvy sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávaíeľoch predávajúceho, ktorí 



sú známi v čase uzavierania tejto zmluvy, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu 
meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 

4.10. Predávajúci je povinný kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov uvedených 
v Prílohe č. 3, a to bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie. 

4.11. V prípade zmeny subdodávateľa je predávajúci povinný najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa 
zmeny subdodávateľa predložiť kupujúcemu inforniácíe o novom subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa 
bodu 4.9 tohto článku a predmety subdodávok a čestného vyhlásenia, že každý navrhnutý subdodávateľ 
spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 
Z. z., pričom pri výbere subdodávateľa musi predávajúci postupovať tak, aby vynaložené náklady na 
zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. 

4.12. Predávajúci vyhlasuje, že v čase uzatvorenia tejto zmluvy je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora v súlade so zákonom č, 315/2016 Z, z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z."), pokiaľ sa 
ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora týka. Ak sa na strane predávajúceho ako 
Zmluvnej strany podieľa skupina dodávateľov podľa § 37 zákona č. 343/2015 Z. z., má každý člen íejío 
skupiny dodávateľov povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

4.13. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 zákona č. 343/2015 
Z. z. má povinnosť zapisovať sa do registra part:nerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri 
partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný 
predpis - zákon č. 315/2016 Z. z. 

4.14. Povinnosti Predávajúceho vrátane pravidiel výbem subdodávateľa platia aj pri zmene subdodávateľa 
počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, 

4.15. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie 
realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú starostlivosť pri 
výbere subdodávateľa, ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. 

4.16. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho dňom jeho dodania a prevzatia kupujúcim 
na základe dodacieho listu vyhotoveného Predávajúcim. 

4.17. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho dňom jeho prevzatia kupujúcim na základe 
dodacieho listu vyhotoveného predávajúcim. 

Článok V. 
Kúpna cena a platobné podmienky 

5.1, Kúpna cena je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná v súlade so zákonom Národnej 
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z, z, o cenách v zneni neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 
financií Slovenskej republiky č, 87/1996 Z, z„ ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z, o cenách. Cena je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy, 

5.2, Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňujú. Úhrada ceny sa uskutoční po prevzatí tovaru 
kupujúcim, formou prevodu na bankový účet predávajúceho uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 
Bezhotovostný platobný styk sa uskutoční prostredníctvom finančného ústavu kupujúceho na základe 
faktúry, ktorej splatnosť je dohodnutá v lehote tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu. 
Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu kupujúceho, 

5.3, Neoddelitefnou súčasťou faktúry bude dodací list potvrdený kupujúcim. 
5.4, Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č, 222/2004 Z, z. o daní 

z pridanej hodnoty v zneni neskorších predpisov, V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo 
neúplné údaje, alebo nebude mať náležitosti daňového dokladu, kupujúci je oprávnený ju vrátíf a 
predávajúci je povinný faktúru podľa charaktem nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto 
prípade sa preruší lehota jej splatnosti a nová začne plynúť prevzatím nového, resp. upraveného 
daňového dokladu. 



článok VI. 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

6.1. Záručná doba na tovar je dvadsaťštyri (24) mesiacov od prevzatia tovam kupujúcim, pokiaľ na záručnom 
liste, v Prílohe č. 1 alebo obale takého tovaru nie je vyznačená dlhšia záručná doba podfa zámčných 
podmienok výrobcu. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predižuje o čas, počas ktorého 
bola vada odstraňovaná. 

6.2. Predávajúci sa zaväzuje v prípade vady tovaai zabezpečiť nástup sen/isného technika do dvadsaťštyri 
(24) hodin od uplatnenia reklamácie a odstrániť vadu najneskôr v lehote do desiatich (10) dni odo dňa 
uplatnenia reklamácie. V prípade nemožnosti odstrániť vadu do desiatich (10) dni sa predávajúci zaväzuje 
bezodplatne poskytnúť kupujúcemu počas doby odstraňovania vady plnohodnotnú náhradu tovaru. 

6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci počas doby trvania záručnej doby bude poskytovať 
autorizované zámčné servisné služby, a to najmä technické prehliadky, údržbu a opravy vád dodaného 
tovaru. 

6.4. Predávajúci sa zaväzuje vykonávať autorizovaný zámčný sen/is podľa aktuálnych platných smerníc o 
servisných službách a podfa podmienok upravujúcich zodpovednosť za vady. 

6.5. Predávajúci sa zaväzuje v rámci poskytovania autorizovaného záručného servisu dodávať kupujúcemu 
originálne náhradne dielce, príslušenstvo a ostatné dodávané komponenty základnej a doplnkovej výbavy 
dodaného tovam. 

6.6. Predávajúci sa zaväzuje bezplatne odstrániť oprávnené reklamácie vád dodaného tovam. Predávajúci 
nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením tovaru hrubou nedbanlivosťou kupujúceho, jeho (tonanim 
v rozpore s inštmkciami ohľadne používania tovaru, neodbomou údržbou, používaním v rozpore s 
návodom na použitie, alebo neobvyklým spôsobom užívania tovaru. 

6.7. Kupujúci za zaväzuje, že reklamáciu vady zo záruky tovaru uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení, 
písomnou formou, oprávnenému zástupcovi predávajúceho. 

6.8. Kupujúci je oprávnený v prípade dodania vadného tovaru požadovať:; 
a) odstránenie vád tovaru, ak sú opraviteľné, 
b) dodanie chýbajúceho množstva alebo časti tovaru, 
c) výmenu vadného tovaru za tovar bez vád. 

6.9. Právo voľby uplatneného nároku podľa bodu 6.8. písm. a), b) alebo c) musí kupujúci uviesť v písomne 
uplatnenej reklamácii. V opačnom prípade má právo voľby predávajúci. 

6.10. Postup pri reklamácii tovaru sa ďalej riadi záručnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území SR. 

Článok VII. 
Ostatné dojednania 

7.1. Predávajúci prehlasuje, že tovar nie je zaťažený právami tretích osôb. 
7.2. Predávajúci je povinný: 

a) dodať tovar kupujúcemu v dohodnutom množstve, rozsahu, kvalite, v požadovaných 
technických parametroch, v bezchybnom stave a dohodnutom termíne v zmysle 
špecifikácie podľa prílohy č. 1 zmluvy, 

b) pred odovzdaním tovam zabezpečiť vykonanie predpredajného sen/isu, zabezpečiť 
inštaláciu a overenie funkčnosti, 

c) zabezpečiť školenie obsluhy a údržby dodaného tovaru 
7.3. Predávajúci sa zaväzuje počas doby trvania zámčnej doby zabezpečovať metrologické overovanie 

dodaného tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na územi SR pre 
metrológiu u autorizovaného metrologického strediska. 



7.4. Kupujúci je povinný; 
a) prebrať bezchybný tovar v deň dodania tovaru, ktorý mu predávajúci oznámi podľa článku 

IV, bod 4.5 tejto zmluvy, 
b) riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v článku V. tejto zmluvy. 

7.5. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej zmluvnej strane v súvislostí s plnením podľa 
tejto zmluvy je každá zmiuvná strana povinná počas trvania tejto zmluvy a po dobu dvoch (2) rokov po 
skončení platnosti tejto zmluvy uchovávať a zabezpečovať utajenie a dôvernosť akýchkoľvek infomiácií 
označených za dôverné a nebude takéto infonnácíe reprodukovať ani poskytovať tretím osobám bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany a ani ich využívať iným spôsobom, ako na 
naplnenie účelu tejto zmluvy. 

Článok VIII. 
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

8.1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli Zmluvné strany nasledovné sankcie; 
a) za omeškanie predávajúceho s dodaním tovaru podľa čí, IV, bod 4,2 tejto zmluvy je kupujúci 

oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny tovaru za 
každý aj začatý deň omeškania, 

b) za omeškanie predávajúceho s odstránením vady tovaru podľa čí. VI. tejto zmluvy je Kupujúci 
oprávnený uplatniť si voči predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny vadného 
tovaru za každý aj začatý deň omeškania, 

c) za omeškanie kupujúceho so zaplatením kúpnej ceny je predávajúci oprávnený uplatniť si 
zákonný úrok z omeškania z nezaplatenej ceny za každý aj začatý deň omeškania, 

8.2. Zaplatením zmluvnej pokuty predávajúcim nezaniká nán^k kupujúceho na prípadnú náhradu škody, ktorá 
vznikla v príčinnej súvislosti s porušením zmluvnej povinnosti, za ktom je uplatňovaná zmluvná pokuta, 

8.3. Nán^k na zmluvnú pokutu nevzniká vledy, ak sa preukáže, že omeškanie je spôsobené okolnosťami 
vylučujúcimi zodpovednosť (vyššia moc). Zmluvnú pokutu zaplatí Predávajúci Kupujúcemu v lehote 
tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry do sídla Predávajúceho. Pre účely tejto zmluvy sa 
za vyššiu moc považujú udalosti, ktoré nie sú závislé od konania Zmluvných strán, a ktoré nemôžu 
Zmluvné strany ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, a to najmä vojna, mobilizácia, 
povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovedností za nesplnenie 
dodania tovaru trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva mesiace. Po uplynutí tejto doby sa 
Zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa odvolala 
na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od zmluvy. 

Článok IX. 
Skončenie zmluvy 

9.1, Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné skončiť: 
a) písomnou dohodou Zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode 

o skončení zmluvy sa súčasne upravia nároky Zmluvných strán vzniknuté na základe alebo 
v súvislosti s touto zmluvou, 

b) písomným odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy, 

9.2, Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej Zmluvnej strany adresovaným 
druhej Zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom jeho 
domčenia druhej zmluvnej strane, V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň 
po jeho odoslaní, Dooičuje sa zásadne na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, 

9.3, Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 



a) omeškanie predávajúceho sdodanim tovaru oproti dohodnutému terminu plnenia o viac ako 
dva (2) týždne bez uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňova! (vyššia moc), 

b) ak kúpna cena bude fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve, 
c) Predávajúci dodá Kupujúcemu tovar takých parametrov, ktoré sú v nazpore s touto zmluvou, 
d) Kupujúci je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako šesťdesiat (60) dni po lehote jej 

splatnosti, 
e) predávajúci ponjší jeho povinnosti podfa bodov 4.9. až 4.17. tejto zmluvy. 

9.4. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade, ak: 
a) pnDti predávajúcemu začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, 
b) predávajúci vstúpil do likvidácie, 
c) predávajúci koná v rozpore s touto zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými na územi SR a na písomnú výzvu kupujúceho toto konanie a jeho následky v určenej 
primeranej lehote neodstráni, 

d) predávajúci nebol v čase uzatvorenia tejto zmluvy alebo počas doby trvania jej platnosti 
a účinnosti zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. 

9.5. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ 
sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

Článok X. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

10.1. Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto zmluvou dmhej Zmluvnej 
strane (každá z nich dalej ako „Oznámenie") musia byť: 
10.1.1. v písomnej podobe, 
10.1.2. doručené (i) osobne, (11) poštou prvou triedou s uhradeným poštovným, (111) kuriérom 

pnDstrednictvom kuriérskej spoločnosti alebo (iv) elektnDnickou poštou na adresy, ktoré budú 
oznámené v súlade s týmto článkom zmluvy. 

10,2- Oznámenie poskytované Kupujúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo Inej osobe alebo na 
inú adresu, ktorú Kupujúci priebežne písomne oznámi Predávajúcemu v súlade s týmto článkom zmluvy: 
Kupujúci 
Sekcia infomiatiky, telekomunikácii a bezpečnosti MV SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 
email: juraj.wenzl@mínv.sk 
tel. 09616044682 

Oznámenie poskytované Predávajúcemu bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej osobe alebo 
na inú adresu, ktorú Predávajúci priebežne písomne oznámi Kupujúcemu v súlade s týmto Článkom 
zmluvy: 

Predávajúci: 
JUDEX CORP., s.r.o. 
Zelená 2, 811 01 Bratislava 
IČO:35 844 817 
k rukám: Martin Zábel - konateľ spoločnosti 
email: judex@judexcoľporation,sk 

10.3. Oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté: 
10.3.1. v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa domčuje osobne alebo 

kuriérom; alebo 
10.3.2. v čase jeho domčenia, ale najneskôr v piaty (5) deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa doručuje ako 

poštová zásielka prvej triedy s uhradeným poštovným; alebo 



10.3.3. v čase jeho domčenia, ale najneskôr nasledujúci deň po jeho odoslaní, pokiaf sa donjčuje 
prostredníctvom elektrciníckej pošty. 

10.4. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídia, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo í spôsobu 
ich konania za Zmluvnú síranu, oznámi zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, 
písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná 
Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti 
musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V prípade zmeny bankového spojenia alebo čísla účtu zmluvné 
strany o tejto skutočností vyhotovia písomný dodatok k tejto zmluve, 

10.5. Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená vsúlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi 
platnými na území Slovenskej republiky len písomnými a očíslovanými dodatkami, ktoré sa po podpísaní 
obidvoma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

10.6. V ostatných právach a povinnostiach touto zmluvou neupravených platia príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 
území Slovenskej republiky. 

10.7. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť najpn/ 
dohodou alebo zmierom. Ak nepríde k dohode, bude vec riešiť vecne a miestne príslušný súd Slovenskej 
republiky. 

10.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie vUesni a za nápadne 
nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej fonne a obsahu žiadne výhrady, čo 
potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

10.9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR vsúlade 
so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorými sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony. Zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv zabezpečí kupujúci. 

10.10. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, dva (2) rovnopisy zostanú 
predávajúcemu a tri (3) rovnopisy zostanú kupujúcemu. 

10.11. Zmluva má nasledujúce prilohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť: 
Prilohač. 1: Opis predmetu zákazky, vlastný návrh plnenia predávajúceho, ktorý predložil do 

verejného obstarávania 
Priloha č. 2: Štruktúrovaný rozpočet ceny 
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov 
Priloha č. 4: Dokument preukazujúci spôsobilosť predávajúceho v zmysle § 42 až § 46 zákona 

o metrológii na zánjčné opravy určeného meradla 
Príloha č, 5: Platné potvrdenie o odbornej spôsobilosti technikov realizovať záručné opravy 

určeného meradla podľa § 29 zákona o metrológií a prilohy č. 25 „Analyzátory dychu" 
k vyhláške č. 210/2000 Z, z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších 
predpisov 

7 "06" 2013 
v Bratislave dňa „ ' V Bratislave dňa: 15.04.2019 

Za KuDdiuceno Za Predávajúceho: 

Inc,. Ondrej Varačka Martin Zábel - konateľ spoločngá 
npnprAlnv ťajomnik služobného úradu MV SR 



Príloha č. 1. Opis predmetu zákazky, vlastný návrh plnenia predávajúceho, 
ktorý predložil do verejného obstarávania 

1. ČASŤ ZÁKAZKY - RUČNÉ ANALYZÁTORY DYCHU 

1 P r e d m e t z á k a z k y 

1.1 Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu ručných mobilných analyzátorov dychu podľa špecifikácie uvedenej v Tabuľke č. 1 - Technická špecifikácia predmetu 
zákazky. Ručný mobilný analyzátor dychu musi byť certifikovaný ako určené meradlo. Zariadenie je určené pre potreby presných merani za účelom kontroly subjektu 
s možnosťou získania objektívneho dôkazového nálezu pre potreby represívnych konaní. 

Súčasťou ceny predmetu zákazky budú nasledujúce služby spojené s dodaním tovaru; 
- doprava do miesta dodania: Skfad na Fajgalskej ceste 2, 902 01 Pezinok, objekt Strednej odbornej školy Policajného zboru 
- inštalácie meračov u kupujúceho, inštalácie softvéru a spustenie zariadení na mieste plnenia, ako aj overenie a preukázanie plnej funkčnosti dodaného riešenia 
- uvedenie zariadení do prevádzky, inštalácia aktuálnych firmware výrobcu zariadení 
- odovzdanie technickej dokumentácie a záručných listov 
- bezplatné zaškolenie zamestnancov verejného obstarávateľa na obsluhu, mtínnú prevádzku a údržbu zariadení 
- poskytovanie zámčného servisu 

1.2 Všetky technické parametre/íunkcionallty, resp. vlastnosti požadovaného predmetu zákazky uvedené v Tabufke č.1 predstavujú minimálne požiadavky, ktoré musia byť 
splnené vo vlastnom návrtiu plnenia uchádzača. 

1.3 Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne Špecifikovaný. Ak by sa niektorá z technických požiadaviek odvolávala (priamo i 
nepriamo) na konkrétny typ produktu, alebo konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný 
obstarávate? umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom aiebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo 
ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať kvalitatívne, technické, funkčné požiadavky na rovnakej a vyššej úrovni, ako je uvedené v tejto časti súťažných podkladoch, 
túto skutočnosť však musí preukázať uchádzač vo svojej ponuke. 

1.4 Tovar musí spĺňať všetky požiadavky verejného obstarávateľa bez nutnosti doplnenia (dokúpenia) ďalšieho nevyhnutného príslušenstva, 

1.5 Súčasťou tovam musí byť technická dokumentácia, obsahujúca najmä technický popis, návod na obsluhu a použitie prístroja a programového vybavenia pre 
vyhodnotenie a archiváciu dokumentácie. Technická dokumentácia a programové vybavenie je vyhotovené v slovenskom jazyku. 
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1.5 Tovar musi byť nový, nepouživaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený. 

1.7 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom stave a v požadovanom množstve, V opačnom prípade si 
vyliradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar 

1.8 Verejný obstarávateí požaduje na dodaný tovar minimálne dvadsaťštyri {24} mesačnú záruku. Záručná doba začina plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy na základe 
dodacieho listu, V rámci záruky verejný obstarávateľ požaduje v prípade vady tovaru zabezpečiť nástup servisného technika do dvadsaťštyri {24} hodín od uplatnenia 
reklamácie a odstrániť vadu najneskôr v lehote do desiatich (10) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, V pripade nemožnosti odstrániť vadu do desiatich (10) dni sa 
predávajúci zaväzuje bezodplatne poskytnúť kupujúcemu počas doby odstraňovania vady plnohodnotnú náhradu. 

1.9 Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar uskutočniť bezplatné školenie na obsluhu a údržbu dodaného tovaru pre 60 príslušníkov Policajného zboru určených 
verejným obstarávateľom. 

Tabuľka č. 1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky 

RUČNÝ ANALYZÁTOR DYCHU - 2 7 2 k s 

Požadovaná technická špecifikácia, parametre a 
funkcionality 

Hodnota technického parametra tovaru 
ponúkaného uchádzačom JUDEX COPR.,s.r.o. 
- vlastný návrh plnenia 

Merači princíp špecifický elektrochemický snimač na alkohol s 
vyhrievaním elektrochemickej cely alebo dychu na 
vstupe do elektrochemickej cely tak aby bola 
zaručená konštantná teplota vo vnútri 
elektrochemickej cely bez ohľadu na teplotu okolia 

Elektrochemický snimač DrägerSenzor, špecifický 
na etanol. Vyhrievací element meracej ceiy, 
zabezpečuje konštantnú teplotu, bráni nežiadúcej 
kondenzácii a umožňuje fýchie merania aj za 
nízkych teplôt okolia 

Rozmery a hmotnosť dĺžka max, 200 mm 
širka max, 100 mm 
výška max. 50 mm 
max. 500 Q 

dĺžka 185 mm 
šírka 90 mm 
výška 44 mm 
max. 433 g s batériami 

Prevádzkové parametre - teplota okolia: min. -5 "C až+ 45 X 
Pri prekročení hraničných hodnôt sa požaduje 
signalizácia pristroja 

-10 až +50°C 
Prevádzkové parametre sú monitorované, pri 
prekročení pristroj signalizuje 

Prevádzkové parametre - vlhkosť: min, 20 až 90% relatívnej vlhkosti 10 až 100 % rel. vlhkosť vzduchu (bez 
kondenzácie) 
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Prevádzkové parametre - tlak: v rozpätí od 600 dollOOhPa 600 až 1100 hPa 
Teplota skladovania: -40 X až+ 70 X -40°Caž + 70 X 
Počet meraní na jednu batériu: min. 900 merani (na jedno nabitie} cca 1500 meraní batérie/nabijateľné batérie 
Pamäť: sekvenčná, s udaním čísla testu, časom a 

dátumom. 
Pri vyčerpaní kapacity pamäte nastaviteľné 
automatické premazávanie prvého merania 
najnovším. 
Chránené PIN kódom - údaje uložené v pamäti 
chránené pred zmazaním neoprávnenou osobou 

Pamäť do 10 000 meraní s udaním hodnoty testu, 
poradového čísla, dátumu a času. Sekvenčná 
s voliteľným premazanim prvého merania 
najnovším alebo upozornením, že do pamäte je 
možné uložiť menej ako 100 meraní. 
Chránená viacúrovňovým PIN kódom pred 
manipuláciou neoprávnenou osobou. 

Odber vzoriek: doba fúkania max. 6 s Max. 4 sek 
Objem vzorky: Meradlo má merať pri najmenšom objeme 

exhalovaného vzduchu max. 1,51 
Nastaviteľný do 1,8 1, prednastavená hodnota 1,21, 

Cas odozvy: max s 5 s pri negatívnej vzorke 
max. 120 s pri vzorke do 1,00 mg/l 

s 4 s pri 0 mg/l 
s,20 s pri 2,0 mg/l 

Meracia jednotka: mg/l Voliteľná, prednastavená na mq/l 
Rozsah presného merania: 0,00-2,50 mg/l 0,00-3,00 mg/l 
Rozsah displeja: 0,00 - 9,99 mg/l 0,00 - 9,99 mq/l 
Rozhranie: Prenos údajov z analyzátora na tlačiareň, do PC 

pomocou USB kábla prípadne IR rozhraním 
ÍR rozhranie - bezdrôtový prenos údajov na 
tlačiareň 

Výstup: Vytlačený z tlačiarne v slovenskom jazyku podľa 
predpisu o určených meradlách. 
Modifikácia výstupu výrobcom podfa požiadaviek 
užívateľa je podmienkou. 

Vytlačený z tlačiarne v slovenskom jazyku podľa 
predpisu o určených meradlách. 
Úprava protokolu výrobcom podľa požiadaviek 
užívateľa alebo SMÚ je možná. 

Komunikácia: Menu pristroja a hlásenia na displeji v slovenčine, 
voliteľné aj iné jazyky 

Menu a hlásenia pristroja sú v slovenčine, iné 
jazyky voliteľné oprávneným užívateľom 

Signalizácia: 

Meraná hodnota, dátum, čas, meracia jednotka, 
číslo merania, chybné či správne meranie, 
prekročený rozsah merania alebo prekročené 
dovolené rozsahy teplôt okolia. 
Stále zobrazovaný stav nabitia batérie a hlásenie 
vybitia, hlásenie naplnenia dátovej pamäte, hlásenie 
0 potrebe nasledujúcej kalibrácie. 

PristnDJ stále zobrazuje a signalizuje: 
stav nabitia batérie a hlásenie vybitia, hlásenie 
naplnenia dátovej pamäte, hlásenie o potrebe 
nasledujúcej kalibrácie, 
Ďalej na displeji zobrazuje: 
meranú hodnotu, dátum, čas, meraciu jednotku, číslo 
merania, chybné či správne meranie, prekročený 
merací rozsah aiebo prekročené dovolené rozsahy 
teplôt okolia 
Displej je podsvíetený, ľahko čitateľný v rôznych 
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svetelných podmienkach 
Softvér: Potrebný k evidencii a archivácii nameraných 

údajov - softvér je súčasťou ceny pristroja. 
Umožňuje tlač nameranýcii výsledkov z pamäte 
analyzátora celkom alebo v časovom intervale 
určenom užívateľom. 

Softvér na archiváciu dát a vyhodnotenie - j e 
dodaný s pristrojom. 
Umožňuje export dát do PC a tlač kompletného 
obsahu pamäte alebo vybraného časového úseku 

Obsah zostavy: 

Analyzátor dychu vrátane nabijateľných batérii 
Sieťový zdn3j 
Tlačiareň protokolov 12V/230V vrátane batérii 
Odolný kufrík na celý komplet 
PC USB kábel pre sťahovanie dát do PC 

Analyzátor Alcotest 7510 vrátane 4 ks nabijateľných 
batérii 
MobilePrinter-tlačiareň protokolov 12V230V a 5 
roliek termopapiera 
Sieťový zdroj 
Kábel na napájanie analyzátora z autosiete 
Mini USB PC kábel na pripojenie do PC 
Kufrík na celý komplet 

Požiadavky na tlač protokolov: Tlačiareň protokolov musi byť prispôsobená na tlač 
roliek papiera (termopapier) so šírkou maximálne 60 
mm, s možnosťou tiačiť na termopapier alebo na 
rolku ihličkovou tlačiarňou, 
Musi byť prispôsobená na tlač min, 100 výstupov 
jednorázovo. 
Súčasťou musí byť adaptér na pripojenie tlačiarne k 
sieti 230 V a adaptér na napájanie tlačiarne cez 
autonabíjačku zo siete automobilu 12V, integrovaná 
dobijacia batéria alebo štandardné dobíjacie batérie 
spolu s nabíjačkou. 
Prenos údajov za pomoci komunikačného kábla 
alebo prostrednictvom optického rozhrania 

Tlačiareň na termopapier- záruka trvanlivosti dát 7 
rokov, šírka 60 mm,kapacita rolky > 100 protokolov, 
Kábel na pripojenie prístroja/tlačiarne k autosieti 12 
V, mini USB PC kábel na pripojenie do PC a sieťový 
zdroj 230 V na nabíjanie bateérii v analyzátore 
alebo tlačiarni je súčasťou dodávky. 

Interval kalibrácie analyzátora: 6 mesiacov v zmysle prilohy č, 1 vyhlášky UNMS 
SR č. 210/2000 Z, z. 

6 mesiacov v zmysle prílohy č, 1 vyhlášky UNMS 
SR č. 210/2000 Z. z. 

Prvotné overenie: v zmysle zákona č, 157/2018 Z, z, o metrológii v 
cene, pri dodaní prístroja 

Áno, pri dodaní pristroja 

Výrobca a model: Dräger Alcotest 7510, Dräger MobilePrinter 

el - konateľ spoločnosti 

Strana 4 z 4 



lubcx Corp., á.r.o. 
Zelená 2 
811 01 Bratislava 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Regisírácia: 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 
Oddiel: Sro, vložka číslo: 274578/B 

P r í l o h a č. 2 - Š t a i k í ú r o v a n ý r o z p o č e t c e n y 

M i n i s t e r s t v o v n ú t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y 
P r i b i n o v a 2 
8 1 2 7 2 B r a t i s l a v a 

V B r a t i s l a v e 1 5 . 0 4 . 2 0 1 9 

PRÍLOHA C.2 - ŠTRUKTÚROVANÝ ROZPOČET CENY 

Näzoy tovaru 
Merná 

jedno tka 
Množs tvo 

Jednotková 
c e n a v E U R 

bez DPH 

Jednotková 
c e n a v E U R 

s DPH 

Celková cena 
v EUR bez D P H 

Celková cena 
v EUR s D P H 

Ručný analyzátor dychu 272 2 4 0 0 , 0 0 2 8 8 0 , 0 0 6 5 2 8 0 0 , 0 0 7 8 3 3 6 0 , 0 0 

C e n a z a d o d a n i e p r e d m e t u z á k a z k y : 6 5 2 8 0 0 , 0 0 7 8 3 3 6 0 , 0 0 

M a r t i n ' ^ b e l - k o n a t e f s p o i o č n o s t 

p o d p i s u c h á d z a č a a l e b o o s o b y o p r á v n e n e j k o n a ť z a u c h á d z a č a 

Tel.:+421/2/49 23 22 09 E-mall: judex@judexcorporation.sk 

mailto:judex@judexcorporation.sk


luíiex Corp., á.r.o. 
Zelená 2 
811 01 Bratislava 
SLOVENSKÁ REPUBLIKA 

Registrácia: 
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I 
Oddiel: Sro. vložka ŕjalo: P74578IB 

Príloha č. 3 

Zoznam subdodávateľov 

P.č. Údaje 
Obchodné meno, sídlo, IČO 

Osoba 
za subdodávateľa 
Dátum narodenia 

Adresa pobytu 

Dräger Slovensko s.r.o. 
Radlinského 40a 
921 01 Piešťany 100:31439446 

Miroslav Hrebíček 
03.12.1960 

Veľké Orvišťe č.431 
922 01 

Za Predávajúceho: 

Martin Zábet - konateľ spoločnosti 

Tel.: +421/2/49 23 22 09 E-mail: judex@judexcorporation.sk 

mailto:judex@judexcorporation.sk


Tento dokument predstavuje rovnopis Rozhodnutia o registrácii 
e. R/I-254/2002 zo dňa 12. decembra 2002 
Rovnopis vyhotovil: Ing. Zbynék Sclneier, CSc, riaditeľ odboru metrológie 
V Bratislave, dňa 5. 9. 2018 

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ROZHODNUTIE O REGISTRÁCII 
č. R/1-254/2002 z 12. decembra 2002 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenslcej republiky podľa § 27 
ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých (ďalej 
len „zákon") po preverení splnenia podmienok registrácie podľa § 26 zákona registruje 

Dräger Slovensko, s.r,o. 
Priemyselná 10 
921 01 Piešťany 
IČO: 31 439 446 

na čimaosť: 

Oprava a montáž analyzátorov dychu 

v rozsahu uvedenom v prílohe. 

Registrovaná osoba je pri svojej činnosti povinná trvalé dodržiavať podmienky 
registrácie a plniť povinnosti ustanovené zákonom a v prílohe. 

Poučenie: 

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia rozklad na 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a sktíšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 
P.O. BOX 76, 810 05 Bratislava 15. Včas podaný rozklad má odkladný účinok. 

hig. Jozef Orlovský 
riaditefjrodboru metrológie 

Príloha 1/2 
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Pľílolia k rozhodnutiu o rcgistľácii 
č. R/I-254/2002 z 12. decembra 2002 

1. Rozhodnutie o registrácii sa vydáva na základe previerky a výsledkov kontroly 
vykonanej u podnikateľa Slovenskou legálnou metrológiou uvedených v Protokole 
o kontrole splnenia podmienok registrácie zo dňa 15.11.2002. 

2. V mene registrovanej osoby koná: 
Ing. Ján Líčko, nar. 

3. Zástupca registrovanei osobv Dodľa S 26 ods. 2 nísm. c) zákona: 
Ing. Pavol Taraba, 

4. Predmet a rozsah činnosti, ktorá je predmetom registrácie, techniclté špecifikácie: 

Oprava a montáž určených meradiel 

Druh určenýcli meradiel 
(podľa prílohy č. 1 k vyhláške ÚNMS SR č. 

210/2000 Z. z. 0 meradlách a metrologickej kontrole) 
Meracie rozsahy Triedy presností 

Analyzátory dychu 
(pol.: 7.5.2) 

do 3,0 mg/l 

S. Podmienky vykonávania registrovanej činnosti: 

5.1. Za odborné vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom registrácie zodpovedá zástupca 
registrovanej osoby podľa § 26 ods. 2 písm. c) zákona. 

5.2. Všeobecnými povinnosťami registrovaných osôb, nezávisle od činnosti, ktorá je 
predmetom registrácie sú: 
a) bezodkladne oznámiť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 

Slovenskej republiky (ďalej len „ÚNMS SR") každú zmenu podmienok, za ktorých 
sa registrácia vykonala, ako aj trvalé skončenie činnosti, ktorá je predmetom 
registrácie, 

b) pri skončení čimiosti, ktorá je predmetom registrácie, odovzdať ÚNMS SR 
rozhodnutie o registrácii. 

5.3. Registrovaná osoba je povinná pri výkone registrovanej činnosti: 

1. pri oprave určených meradiel: 

a) opravovať len tie druhy určených meradiel, ktoré sú uvedené v bode 4, 

b) zabezpečiť, aby opravené určené meradlá zodpovedali schváleniu typu 
a ustanoveniam všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa na daný druh 
určených meradiel vzťahujú, 

c) pri preberaní objednávky na opravu meradla vyžiadať prehlásenie objednávateľa 
o účele používania meradla po vykonanej oprave, 
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d) presvedčiť sa, či na opravované určené meradlá bolo vydané rozhodnutie 
o schválení typu, ak sa na daný druh meradla schválenie typu vyžaduje, 

e) zabezpečiť po vykonanej oprave určeného meradla jeho prvotné overenie (§ 16 ods. 
3 zákona) formou písomnej objednávky overenia meradla v Slovenskej legálnej 
metrológii, prípadne Slovenskom metrologickom ústave, alebo v autorizovanom 
metrologickom pracovisku (§ 23 až 25 zákona) v závislosti od druhu určeného 
meradla a písomne upozorniť používateľa meradla, že určené meradlo môže 
používať až po vykonaní overenia. Ak objednávateľ opravy určeného meradla 
overenie meradla hodlá zabezpečiť sám, vyžiadať od neho písomný doklad o tejto 
skutočnosti, 

f) viesť zoznamy: 

1. objednávok, 

2. opravovaných určených meradiel, s uvedením základných technických a 
metrologických úradov, vrátane výrobných čísiel, 

g) viesť evidenciu používaných referenčných a/alebo pracovných etalónov s uvedením 
dátumu ich poslednej kalibrácie,, 

II. pri montáži určených meradiel: 

a) montovať len tie druhy určených meradiel, ktoré sú uvedené v bode 4, 

b) montovať len tie určené meradlá, na ktoré bolo vydané rozhodnutie o schválení 
typu a sú platne overené, 

c) viesť zoznam namontovaných meradiel s uvedením: 

1. objednávok, 

2. typu meradla, 

3. výrobných čísiel meradiel, 

4. mena montážneho pracovníka. 

5.4. U registrovanej osoby môže vykonať kontrolu Slovenský metrologický inšpektorát 
podľa § 33 ods. 3 písm. e) a je oprávnený pri výkone metrologického dozoiii 
kontrolovať ako dodržiava podmienky, za ktorých sa registrácia vykonala. Predmetom 
kontroly budú najmä technické, priestorové a personálne podmienky, ako aj rozsah 
a úroveň činností vykonávaných registrovanou osobou v rámci predmetu jej registrácie. 

5.5. Ak registrovaná osoba závažným spôsobom neplní povinnosti vyplývajúce zo zákona, 
Slovenský metrologický inšpektorát uloží kontrolovanej registrovanej osobe pokutu a 
zistené nedostatky oznámi UNMS SR. 

5.6. UNMS SR podľa § 27 ods. 3 zákona registráciu zruší, ak registrovaná osoba porušuje 
povinnosti vyplývajúce zo zákona, alebo ak nedodržiava podmienky, za ktorých sa 
registrácia vykonala. 



Osvedčujem, že tát^ fotokópia lis*hy skladajúca sa 
z strán, -'?. listov, doslovne súhlasí 
s predloženým originálom /os^edéenýrrrTíapišom/, 
skladajúcim sa 2 strán;,í'.,., lístov.lde o odpis 
úplný /étfistoúný/. Na listine neboli vykonané žiadne 
zmeny, doplnky, vsuvky, škrty ani opravy. 

V Piešťanoch dňa. 
1 7 - 0 5 - M 



Tento dokument predstavuje rovnopis Rozhodnutia 
č. RZ2/1-254/2002 z o dňa 7. novembra 2005 
Rovnopis vyhotovil: Ing. Zbynék Schreier, CSc., riaditeľ odboru metrológie 
V Bratislave, diía 5. 9. 2018 

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKÚŠOBNÍCTVO 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

ROZHODNUTIE 
č. RZ2/I - 254/2002 zo 7. novembra 2005 

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 27 
ods. 2 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č. 431/2004 Z. z. (ďalej len „zákon") mení Rozhodnutie o registrácii č. R/I-
254/2002 z 12. decembra 2002 spoločnosti 

Dräger Slovensko, s,r,o. 
Radlinského 40a 
921 01 Piešťany 
IČO: 31 439 446 

takto: 
Bod 5.3 ods. e) Prílohy k rozhodnutiu znie: 
e) zabezpečiť po vykonanej oprave určeného meradla jeho prvotné overenie (§ 16 ods. 3 
zákona) formou písomnej objednávky overenia meradla v Slovenskej legálnej metrológii, 
prípadne v Slovenskom metrologickom ústave, alebo v autorizovanom metrologickom 
pracovisku (§ 23 až 25 zákona) v závislosti od druhu určeného meradla a písomne 
upozorniť používateľa meradla, že určené meradla môže používať až po vykonaní 
overenia. Ak objednávateľ opravy určeného meradla overenie meradla hodlá zabezpečiť 
sám, vyžiadať od neho písomný doklad o tejto skutočnosti. 

Prvotné overenie po oprave sa pri analyzátoroch dychu vyžaduje po nasledovných 
zásahoch do meradla: 

- výmena senzorov, 
- výmena prevodového mechanizmu, 
- výmena mikrospínača. 

Odôvodnenie: 

Uvedená zmena sa vykonáva na základe žiadosti registrovanej osoby a po jej posúdení 
odborom metrológie ÚNMS SR. 



louceiiie: 

Proti tomuto rozliodnutiu možno podať do 15 dní odo dňa jeho doručenia odvolanie na 
jrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičova 3, 
P.O. BOX 76, 810 05 Bratislava 15. Včas podaný rozklad má odkladný účinok 

Ing. Ivan Mikulecký, CSc. 
riaditeľ odboru metrológie 



svedčujem, že táto fotokópia lis*'iy skladajúca so 
strán, ..fL.. listov, doslovne súhlasí 

predloženým originálom /oDVodčcným odpiaom/, 
dadajúcim sa z strán,..?..... listov.lde o odpis 
]lný /čiasTOSný/. Na listine neboli vykonané žiadne 
neny, doplnky, vsuvky, škrty ani opravy. 

Piešťanoch dňa. 
1 ? -CS- 2T3 



<̂  c 'J U J ^ H i V Karloveská 63 , 842 55 Bratislava 4, Slovenska republika 

Slovenský metrologický ústav oprávnený na výkon overovania spôsobilosti v oblasti metrológie ustanovením 
§ 29 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

vyíláva 

I 

I 

C E R TIĽ 1 ^ A T 
čfslo 2341/16/R 

Týmto ccľtiťikátom sa potvrdzuje, že 

narodený 2 1 . 05 .1962 

splnil požiadavky n a odborné vedomosti a znalosť predpisov v oblasti metrológie upravujúcich činnosť 

zástupcu registrovanej osoby na opravu a montáž určených meradiel 

v rozsahu stanovenom di-uhmi určených meradiel podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 210/2000 2 . z. 
o meradlách a metrologickej kontrole v z n e n í neskorších predpisov 

7,5.2 Analyzátory dychu 

podľa predpisov a noriem: 
Z á k o n č, 1 4 2 / 2 0 0 0 Z . z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
V y l i l á š k a Ú N M S S R č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov 
Príloha č. 25 "Analyzátory dychu" k vyhláške ÚNMS SR č. 210/2000 Z . z. o meradlách a metrologickej kontrole 
v znení neskorších predpisov. 

Certifikát sa vydáva na základe úspešného zloženia skúšky, ktorej závery sú uvedené v zápise z rokovania 
skiišobiiej komisie č. 2296/SK 18/16/R zo dňa 3 1 . augusta 2 0 1 6 . 

Phiitnosť do: 8. septembra 2021 

Certifikovaná osoba J e povinná vo svojej činnosti dodržiavať všetky podmienky, ktoré sú predmetom 
certiíikácie, postupovať v súlade s platnými predpismi a norinami a oznamovať Slovenskému 
metrologickému ústavu všetky zmeny a skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť zhodu spôsobilosti 
so špecifikáciou, stanovenou certifikátom. 

Ak Slovenský metrologický ústav zistí na základe kontroly poruSovanie kritérií, môže platnosť ceitiílkátu 
obmedziť, pozastaviť alebo certifikát odobrať. 

V Bratislave 31. augusta 2016 

Ing. bn>ánuel Uodál 
predseda^kúšobnej komisie 

Ing. Eva Šimkoi/á 
určená vykonávaním funkcie 

generálneho riaditeľa 

I 

I 



Osvedčujem, že táto fotokópia (is*'ny skladajÚCQ sa 
z strán, listov, doslovne súhlasí 
s predloženým originálom /osvedôeflým-odpisom/, 
skladajúcim sa z ..ľi..... s t r á n , l i s t o v . l d e o odpis 
úplný /čtestôéftý/. Na listine neboli vykonané žiadne 
zmeny, doplnky vsuvky, škrty ani opravy. 

V PiešfBoocti dňa 
1 7 -05- 20:9 


