UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA

DYNAMICKÝ NÁKUPNÝ SYSTÉM – NADLIMIT - TOVARY

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _________________

podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Verejný obstarávateľ:

UNIVERZITNÁ NEMOCNICA BRATISLAVA
Pažítková 4, 821 01 Bratislava

TENTO NÁVRH ZMLUVY JE LEN INFORMATÍVNY.
KONKRÉTNY NÁVRH ZMLUVY BUDE SÚČASŤOU VÝZVY VYHLÁSENEJ V RÁMCI ZRIADENÉHO
DYNAMICKÉHO NÁKUPNÉHO SYSTÉMU.

DYNAMICKÝ NÁKUPNÝ SYSTÉM
(ďalej len „DNS“)
podľa § 58 – 61 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

k zriadeniu dynamického nákupného systému
Časť: C. OBCHODNO-DODACIE PODMIENKY PREDMETU ZÁKAZKY

Predmet zákazky:

OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ POMÔCKY
[Názov tovaru/služby ktorý/á je predmetom zákazky]

V Bratislave november 2020
Č.: R1-9 / 192-03 / 2020
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podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

PODMIENKY PRE NÁVRH KÚPNEJ ZMLUVY

Návrh kúpnej zmluvy (ďalej len ,,zmluva“) bude súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk.
Text ustanovení návrhu zmluvy je pre uchádzača záväzný a nie je prípustné ho meniť,
dopĺňať alebo akokoľvek upravovať bez toho, aby bol verejný obstarávateľ vopred o tom
informovaný.
Každý návrh na zmenu je možné uplatniť vopred spolu s odôvodnením navrhovanej zmeny v
rámci žiadosti o vysvetlenie podmienok súťaže. Návrh zmluvy môže byť doplnený len v
súlade s podmienkami súťaže uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, v
súťažných podkladoch a v konkrétnej Výzve na predkladanie ponúk.
Uchádzači berú na vedomie skutočnosť, že verejný obstarávateľ ako povinná osoba v
zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
podlieha povinnosti zverejňovania a berú na vedomie právne účinky vyplývajúce z povinného
zverejňovania zmlúv podľa príslušných ustanovení zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, a ktorým sa
menia a dopĺňajú niektoré zákony.
Uchádzači predložením ponuky vyjadrujú svoj súhlas so zverejnením svojich identifikačných
údajov uvedených v zmluve alebo inom doklade, ktorý sa povinne zverejňuje.
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VZOR S UVEDENÍM POŽADOVANÉHO MINIMÁLNEHO ROZSAHU ZMLUVNÝCH PODMIENOK
Tu uvedené zmluvné podmienky sú iba informatívneho charakteru. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje
zmluvné podmienky meniť a prispôsobovať podľa svojich skutočných potrieb v čase vyhlasovania
jednotlivých výziev na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS. Konkrétne zmluvné podmienky (kúpna
zmluva) bude súčasťou každej jednotlivo vyhlásenej výzvy na predkladanie ponúk.

KÚPNA ZMLUVA
č. ........../UNB/2020
Uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zákon“) a (ďalej len „Zmluva“ alebo „Kúpna zmluva“)

I.
Zmluvné strany
Predávajúci:

Názov:
sídlo:
zastúpený:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného (Krajského) súdu v ........ . Vložka číslo:
...... Oddiel: ....
(ďalej len „predávajúci“)

a
Kupujúci:

Univerzitná nemocnica Bratislava
Pažítková 4, 821 01 Bratislava
zastúpený:
MUDr. Renáta Vandriaková, MPH, riaditeľ
IČO:
31 813 861
DIČ:
202 17 00 549
IČ DPH:
SK 202 17 00 549
bankové spojenie:
Štátna pokladnica
IBAN:
SK58 8180 0000 0070 0027 9808
Internetová adresa:
www.unb.sk
(ďalej len „kupujúci“)
(Kupujúci a Predávajúci spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý z nich
samostatne ako „Zmluvná strana“)
II.
Preambula

Táto kúpna zmluva (ďalej len „zmluva“) sa uzaviera na základe výsledkov zadávania zákazky
postupom podľa § 58 až § 61 zákona, vyhláseného zverejnením oznámenia vo Vestníku verejného
obstarávania č. ............... z ...............2020 pod značkou .............., ako postupu zadávania nadlimitnej
zákazky, na predmet zákazky „Osobné ochranné pracovné pomôcky“, s uchádzačom, ktorého ponuka bola
vyhodnotená ako úspešná v súlade s podmienkami uvedenými v súťažných podkladoch verejného
obstarávania, za nasledujúcich podmienok.
III.
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri predaji a kúpe tovaru a záväzok
predávajúceho dodať a predať kupujúcemu tovar a záväzok kupujúceho dodaný tovar prevziať
a zaplatiť kupujúcemu dohodnutú kúpnu cenu, za podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Predávajúci sa zaväzuje, že tovar ktorý je predmetom dodávky je nový, v bezchybnom stave, najvyššej
kvality a odpovedá všetkým platným právnym predpisom Slovenskej republiky.
3. Tovarom, ktorý je predmetom predaja a kúpy sú „Osobné ochranné pracovné pomôcky“, členené
v závislosti od určenia a medicínsko-technických požiadaviek nasledovne:
3.1. Maska s respirátorom FFP2 /N95 bez výdychového ventilu
....ks*
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3.2. Maska s respirátorom FFP2 /N95 s výdychovým ventilom
....ks*
3.3. Maska s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu
....ks*
3.4. Maska s respirátorom FFP3 s výdychovým ventilom
....ks*
3.5. Maska operačná s gumičkami
....ks*
3.6. Návlek na obuv Vysoký
....ks*
3.7. Plášť ochranný zosilnený nesterilný
....ks*
3.8. Plášť ochranný nesterilný
....ks*
3.9. Ochranný odev, overal, kategória 3, typ 5, 6
....ks*
3.10. Rukavice vyšetrovacie nitrilové
....ks*
(/* nehodiace sa škrtnúť).
v súlade so špecifikáciou uvedenou v prílohe č. 1 a č. 2 Technická a medicínska špecifikácia „Osobné
ochranné pracovné pomôcky“, ktorá/ktoré tvorí/tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
4. Predmetom zmluvy je zároveň záväzok predávajúceho poskytnúť kupujúcemu služby spojené s
dodaním tovaru, t.j. doprava do miesta plnenia, vyloženie v mieste plnenia a kompletizácia tovaru,
inštalácia v mieste plnenia, vrátane zaškolenia zdravotníckeho personálu v nevyhnutnom rozsahu s
vydaním protokolu o zaškolení.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

IV.
Cena a platobné podmienky
Cena za predmet dohody je stanovená v súlade s § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, jeho
vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. a aktuálnym Cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa stanovuje
rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, v prípade ak je to relevantné, v súlade s výsledkom
verejnej súťaže, dohodou zmluvných strán.
Cena je dohodnutá cena ako konečná a maximálna a je platná po celú dobu trvania zmluvy.
Cenou sa rozumie cena, vrátane cla, DPH a dopravy do miesta plnenia, poučenia a zaškolenia
zamestnancov kupujúceho a ostatných nákladov spojených s dodávkou, uvádzaná v mene Slovenskej
republiky v EUR.
Celková kúpna cena za Predmet zmluvy je stanovená na základe výsledku procesu verejného
obstarávania a v súlade s cenovou ponukou predloženou Predávajúcim v tomto procese vo výške:
Cena bez DPH:
DPH: ..... %
Cena s DPH:
(slovom: ............................ EUR bez DPH)..
Dohodnutú cenu je možné zmeniť iba pri zmene colných a daňových predpisov alebo preukázateľnou
zmenou cien výrobného závodu alebo štátom uznanej inflácie na základe údajov Štatistického úradu
SR , vždy len po vzájomnej dohode zmluvných strán, v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách a jeho
vykonávacej vyhlášky č. 87/96 Z.z.
Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňuje.
Platby budú realizované formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom finančných úradov
zmluvných strán, po dodaní a prevzatí tovaru a podpísaní preberacieho protokolu oprávnenými
zástupcami predávajúceho a kupujúceho, na faktúru, ktorej splatnosť je max. 60 dní odo dňa jej
doručenia kupujúcemu. Zaplatením faktúry sa rozumie deň odpísania fakturovanej čiastky z účtu
kupujúceho.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti alebo
nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, kupujúci ju vráti predávajúcemu na
doplnenie, opravu alebo vystavenie novej faktúry. U takto doplnenej, opravenej alebo novej faktúry
plynie nová lehota splatnosti odo dňa jej doručenia kupujúcemu.
Predávajúci je povinný vystaviť faktúru za dodanie tovaru najneskôr do piateho dňa v mesiaci
nasledujúcom po dni dodania tovaru.

V.
Dodacie podmienky, záručné podmienky a zodpovednosť za vady
1. Lehota dodania Predmetu zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán najneskôr do ..............
Predávajúci berie na vedomie, že Kupujúci nemá záujem na plnení zmluvných povinností v prípade, ak
dôjde k omeškaniu Predávajúceho s dodaním Predmetu zmluvy.
2. Miestom plnenia je Lekáreň Univerzitnej nemocnice Bratislava na adrese: Ružinovská 6, 826 06
Bratislava (ďalej len „miesto plnenia“).
3. Predmet zmluvy sa bude považovať za dodaný, potvrdením dodacieho listu oprávneným zástupcom
kupujúceho. Kupujúci po vykonaní fyzickej kontroly tovaru, poskytovaných záruk, označenia tovaru,
súladu dodaného tovaru so špecifikáciou, množstva tovaru, odskúšania funkčnosti a zaškolenia
zamestnancov kupujúceho, potvrdí prevzatie tovaru na dodacom liste.
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4. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať tovar poškodený, neúplný alebo vadný. V prípade, keď na
základe fyzickej kontroly tovaru a funkčných skúšok tovaru kupujúci zistí nezrovnalosti – zrejmé chyby
a vady tovaru, resp. jeho nesúlad s objednávkou, tovar neprevezme a vystaví protokol nezrovnalostí.
Predávajúci je povinný na vlastné náklady zrejmé vady dodávok tovaru odstrániť a to najneskôr do 48
hodín od uplatnenej reklamácie.
5. Záruka na dodaný tovar je najmenej 24 mesiacov od prevzatia tovaru v mieste plnenia.
6. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim. Nebezpečenstvo škody na tovare
a vlastnícke práva k tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru kupujúcim.
7. Skryté vady a vady nezistené pri preberacom konaní kupujúci bez zbytočného odkladu reklamuje.
Reklamáciu uplatní písomnou formou u predávajúceho najneskôr do uplynutia záručnej doby.
Predávajúci je povinný písomne sa vyjadriť k reklamácii najneskôr do 24 hodín po jej doručení. Ak sa v
tejto lehote nevyjadrí, bude to znamenať jeho súhlas s opodstatnenosťou reklamácie.
8. Reklamácia vád výrobkov musí obsahovať:
- číslo objednávky/zmluvy,
- číslo dodacieho listu,
- popis vady.
9. Oprávnené vady predávajúci odstráni najneskôr do 72 hodín od prevzatia reklamácie, poskytnutím
nového bezchybného plnenia za dodaný vadný tovar.
10. Na vady výrobkov, ktoré vznikli používaním v rozpore s návodom na obsluhu sa záruka nevzťahuje.
11. Kupujúcemu vyplývajú z opakujúcich sa vád nasledovné nároky:
- možnosť odstúpenia od zmluvy
- požadovať do určeného termínu bezplatnú výmenu vadného predmetu zákazky,
- požadovať náhradu vzniknutej škody, pričom spôsob uplatnenia svojho nároku kupujúci oznámi
predávajúcemu v písomnej reklamácii.
VI.
Odmietnutie predmetu zmluvy
Kupujúci si vyhradzuje právo Predmet zmluvy odmietnuť v prípadoch, ak:
- technické a úžitkové parametre nezodpovedajú požadovaným hodnotám
- počas záručnej doby sa opakovane vyskytujú závažné nedostatky v kvalite
- zistí, že kvalita nezodpovedá predloženej ponuke.
VII.
Zánik zmluvy
1. Zmluvu je možné zrušiť:
- dohodou zmluvných strán. Dohoda o skončení platnosti zmluvy musí byť písomná. V tomto prípade
platnosť zmluvy končí dňom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli. Súčasťou zmluvy o skončení
platnosti tejto zmluvy musí byť aj spôsob vzájomného zúčtovania záväzkov a pohľadávok zmluvných
strán,
- písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez udania dôvodu s výpovednou lehotou
jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.
2. Písomné zásielky jednej zmluvnej strany adresované druhej zmluvnej strane sa považujú za doručené
piatym (5) dňom po ich odoslaní doporučenou poštou na adresu účastníka Zmluvy uvedenú v záhlaví
tejto zmluvy, a to aj v prípade, ak sa táto listová zásielka nedostane do dispozície tej zmluvnej strany,
ktorej je adresovaná.
3. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy je takýto prejav vôle voči druhej Zmluvnej strane účinný dňom
doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy. Odstúpením od Zmluvy zanikajú
všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, okrem nárokov na náhradu
škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie (napr. úrok z omeškania).
4. Zmluvné strany sú oprávnené okamžite písomne odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy v prípade, ak druhá
Zmluvná strana podstatným spôsobom poruší zmluvné povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvných
povinností sa považuje najmä, nie však výlučne:
a) zo strany Predávajúceho nedodanie Tovaru v množstve a špecifikácií uvedenej v článku II. Zmluvy a
v Prílohe č. 1 a 2 alebo včas v súlade s článkom V. Zmluvy,
b) zo strany Kupujúceho nezaplatenie celkovej kúpnej ceny podľa čl. IV.Zmluvy za dodaný Tovar včas.
5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy aj,:
a) ak táto nemala byť uzavretá s dodávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti
vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie
v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,
b) ak voči Predávajúcemu začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
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c) Predávajúci, alebo jeho subdodávatelia neboli v čase uzavretia Dohody zapísaný v registri partnerov
verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora
d) ak Predávajúci vstúpil do likvidácie,
e) v prípade dodatočného nezabezpečenia, resp. nedostatočného zabezpečenia verejných prostriedkov
prostredníctvom rozpočtových opatrení na Predmet zmluvy.
6. Predávajúci vyhlasuje a zaväzuje sa, že Tovar nebude obsahovať právne vady. V prípade vzniku
právnych vád na Tovare je Kupujúci oprávnený odstúpiť od tejto Kúpnej zmluvy a Predávajúci povinný
uhradiť Kupujúcemu škodu vzniknutú z titulu plnenia dodávky s právnymi vadami.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

VIII.
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania
V prípade, že predávajúci je v omeškaní s dodávkou tovaru alebo jeho časti, kupujúci má právo účtovať
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny nedodaného tovaru za každý aj začatý deň
omeškania.
V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry, je predávajúci oprávnený uplatniť si voči
kupujúcemu úrok z omeškania podľa § 369 Obchodného zákonníka a § 1 ods. 1 nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného
zákonníka
V prípade omeškania predávajúceho s odstránením vád tovaru v termínoch dohodnutých podľa bodu
9. Článku V. tejto zmluvy, má kupujúci právo účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 33 EUR
za každý aj začatý deň omeškania.
V prípade dodania Predmetu zmluvy v rozpore s Prílohou č. 1 alebo Prílohou č. 2 tejto Kúpnej zmluvy
zaplatí Predávajúci Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej kúpnej ceny s DPH Predmetu
zmluvy.
Uplatnením práva na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy nie je dotknuté právo Kupujúceho na náhradu
vzniknutej škody.
Zmluvnú pokutu zaplatí Predávajúci Kupujúcemu v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia
sankčnej faktúry do sídla Predávajúceho.
X.
Platnosť zmluvy
Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do vzájomného vysporiadania pohľadávok vyplývajúcich z
tejto zmluvy.
XII.
Záverečné ustanovenia

1. Kupujúci poveruje svojho zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvných, odborných a akvizície zmluvy
v osobách .............................. /tel.: ..............., e-mail: ............./.
2. Predávajúci poveruje zástupcu na rokovanie vo veciach zmluvných a akvizície predmetu zmluvy
v osobe ......................... /tel.: .............. , e-mail: ............./.
3. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť zmenené, doplňované, resp. rušené iba formou
písomných dodatkov, ktoré nesmú byť v rozpore s § 18 Zákona o verejnom obstarávaní, podpísaných
oboma zmluvnými stranami. Všetky zmeny týkajúce sa tejto zmluvy, uvedené v dodatkoch, budú tvoriť
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
4. Predávajúci sa zaväzuje, že počas platnosti Kúpnej zmluvy nebude uskutočňovať právne úkony
smerujúce k prevodu práv a povinností vyplývajúcich z tejto Kúpnej zmluvy (singulárne, príp.
univerzálne právne nástupníctvo) na iné subjekty bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Kupujúceho. Uvedené právne úkony bez predchádzajúceho písomného súhlasu budú voči Kupujúcemu
od samého začiatku právne neúčinné a Kupujúci je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od Kúpnej
zmluvy.
5. Kupujúci si vyhradzuje právo žiadať od Predávajúceho, aby Tovar podľa tejto Kúpnej zmluvy nahradil
iným Tovarom v prípade, ak sa tento už nebude vyrábať. Uvedená náhrada je možná len za podmienky,
že tento iný druh Tovaru bude kvalitatívne rovnaký alebo lepší ako ten, ktorý je uvedený v predmete
Kúpnej zmluvy a je dostupný za rovnakú alebo nižšiu jednotkovú cenu (ako je uvedená v Kúpnej
zmluve). Takúto zmenu je potrebné vykonať písomným dodatkom k tejto Kúpnej zmluve.
6. Predávajúci podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz, ani nebolo
voči nemu začaté konkurzné konanie, nemá žiadne daňové nedoplatky, nie je v omeškaní s platením
zdravotného a nemocenského poistenia ani dôchodkového zabezpečenia a príspevku na poistenie
nezamestnanosti pre svojich zamestnancov, že mu nehrozí úpadok a nie sú mu známe žiadne
okolnosti, ktoré by mohli ohroziť riadne plnenie jeho povinností a záväzkov podľa tejto Zmluvy.
Nepravdivosť, aj čiastočná, prehlásenia Predávajúceho podľa tohto bodu zakladá právo Kupujúceho
odstúpiť od tejto Zmluvy.
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7. Ostatné právne vzťahy, výslovne touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
8. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú riešiť rokovaním o možnej
dohode.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi zmluvnými stranami na základe tejto zmluvy sa
budú riadiť slovenským právnym poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli,
budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla žalovaného.
10. Táto zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. Kupujúci aj
predávajúci obdržia dve vyhotovenia tejto zmluvy.
11. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom po
dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 OZ v centrálnom registri zmlúv www.crz.gov.sk, nakoľko ide
o povinne zverejňovanú zmluvu v zmysle § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov.
12. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Kúpnu zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, že bola
uzatvorená po vzájomnom prerokovaní a na základe ich slobodnej, určitej, vážnej a zrozumiteľnej vôle,
nie však v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej znením ju svojimi
podpismi potvrdzujú.
13. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Kúpnej zmluvy je:
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zmluvy
Príloha č. 2 – Ponukový list – cenník a fotografie alebo prospektový materiál predmetu zmluvy
Príloha č. 3 – Subdodávatelia

V ....................................................

_____________________________
Za predávajúceho

V Bratislave ...................................

MUDr. Renáta Vandriaková, MPH
___________________________________
Za kupujúceho
Riaditeľka UNB
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Príloha č. 1
Kúpnej zmluvy
Špecifikácia predmetu zmluvy
Opis predmetu zákazky
č. 1 Maska s respirátorom FFP2/N95 bez výdychového ventilu
Skladací ochranný respirátor triedy FFP2 bez výdychového ventilčeka, v univerzálnej
veľkosti, vyrobený z elektrostatického filtračného materiálu s filtračnou technológiou s nízkym
odporom pri dýchaní.
Ochrana pred organickými a anorganickými časticami a biologickými časticami (vírusy,
baktérie, plesne a pod.).
Viditeľné označenie typu ochrannej masky.
Trojpanelová konštrukcia s formovateľnou nosovou sponou pre individuálne tvarovanie podľa
ergonómie nositeľa s vnútornou mäkkou penou na elimináciu tlaku nosovej spony.
Reliéfny vrchný panel znižujúci zahmlievanie okuliarov.
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov.
Výrobok v zhode s :STN EN 149:2001+A1:2009, alebo ekvivalentnou normou.
Určený na použitie v zdravotníckom zariadení
Požadované doklady:
- Technický (produktový) list výrobku.
- Certifikát EU s vyhlásením o zhode ( EU Declaration of - Conformity) tzn. označenie CE a
číslo notifikovanej osoby.
- Návod na používanie a údržbu v SJ
- pre splnenie § 6 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.
- Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na
predložený konkrétny výrobok. Musí byť umiestnené typové číslo, číslo šarže alebo
sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní jeho identifikáciu.
Vzorka výrobku:
Vzorka výrobku spolu s obalom, v ktorom bude tovar dodaný.
č. 2 Maska s respirátorom FFP2/N95 s výdychovým ventilom
Skladací ochranný respirátor triedy FFP2 s výdychovým ventilčekom, v univerzálnej veľkosti,
vyrobený z elektrostatického filtračného materiálu s filtračnou technológiou, s nízkym
odporom pri dýchaní.
Ochrana pred organickými a anorganickými časticami a biologickými časticami (vírusy,
baktérie, plesne a pod.).
Viditeľné označenie typu ochrannej masky.
Trojpanelová konštrukcia s formovateľnou nosovou sponou pre individuálne tvarovanie podľa
ergonómie nositeľa s vnútornou mäkkou penou na elimináciu tlaku nosovej spony.
Reliéfny vrchný panel znižujúci zahmlievanie okuliarov.
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov.
Výrobok v zhode s :STN EN 149:2001+A1:2009, alebo ekvivalentnou normou.
Určený na použitie v zdravotníckom zariadení
Požadované doklady:
- Technický (produktový) list výrobku.
- Certifikát EU s vyhlásením o zhode ( EU Declaration of Conformity) tzn. označenie CE a
číslo notifikovanej osoby.
- Návod na používanie a údržbu v SJ pre splnenie § 6 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.
- Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na
predložený konkrétny výrobok. Musí byť umiestnené typové číslo, číslo šarže alebo
sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní jeho identifikáciu.
Vzorka výrobku:
Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný.
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č. 3 Maska s respirátorom FFP3 bez výdychového ventilu
Skladací ochranný respirátor triedy FFP3 vyrobený v univerzálnej veľkosti z elektrostatického
filtračného materiálu s filtračnou technológiou s nízkym odporom pri dýchaní a so zakrytým
výdychovým ventilom – obojstranná filtrácia.
Ochrana pred organickými a anorganickými časticami a biologickými časticami (vírusy,
baktérie, plesne a pod.)
Trojpanelová konštrukcia s formovateľnou nosovou sponou pre individuálne tvarovanie podľa
ergonómie nositeľa s vnútornou mäkkou penou na elimináciu tlaku nosovej spony.
Reliéfny vrchný panel znižujúci zahmlievanie okuliarov.
Viditeľné označenie typu ochrannej masky.
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov.
Výrobok v zhode s :STN EN 149:2001+A1:2009, alebo ekvivalentnou normou.
Určený na použitie v zdravotníckom zariadení.
Požadované doklady:
- Technický (produktový) list výrobku.
- Certifikát EU s vyhlásením o zhode ( EU Declaration of Conformity) tzn. označenie CE a
číslo notifikovanej osoby .
- Návod na používanie a údržbu v SJ pre splnenie § 6 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.
- Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na
predložený konkrétny výrobok. Musí byť umiestnené typové číslo, číslo šarže alebo
sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní jeho identifikáciu.
Vzorka výrobku:
Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný.
č. 4 Maska s respirátorom FFP3 s výdychovým ventilom
Skladací ochranný respirátor triedy FFP3 vyrobený v univerzálnej veľkosti z elektrostatického
filtračného materiálu s filtračnou technológiou s nízkym odporom pri dýchaní a s výdychovým
ventilom – obojstranná filtrácia.
Ochrana pred organickými a anorganickými časticami a biologickými časticami (vírusy,
baktérie, plesne a pod.)
Trojpanelová konštrukcia s formovateľnou nosovou sponou pre individuálne tvarovanie podľa
ergonómie nositeľa s vnútornou mäkkou penou na elimináciu tlaku nosovej spony.
Reliéfny vrchný panel znižujúci zahmlievanie okuliarov.
Viditeľné označenie typu ochrannej masky.
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov.
Výrobok v zhode s :STN EN 149:2001+A1:2009, alebo ekvivalentnou normou.
Určený na použitie v zdravotníckom zariadení.
Požadované doklady:
- Technický (produktový) list výrobku.
- Certifikát EU s vyhlásením o zhode ( EU Declaration of Conformity) tzn. označenie CE a
číslo notifikovanej osoby .
- Návod na používanie a údržbu v SJ pre splnenie § 6 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.
- Zreteľné a videľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na
predložený konkrétny výrobok. Musí byť umiestnené typové číslo, číslo šarže alebo
sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok, ktorý umožní jeho identifikáciu.
Vzorka výrobku:
Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný.
č. 5 Maska operačná s gumičkami
Trojvrstvová
plochá ochranná tvárová maska s upevnením na uši gumičkami, z
antialergickej netkanej textílie, 3x horizontálne skladaná, vonkajšia vrstva, filtračné médium a
vnútorná vrstva.
S formovateľnou nosnou sponou zapracovanej do mäkkého lemu, nie z niklu.
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Veľkosť univerzálna, pevné a dostatočne dlhé gumičky v rovnakej dĺžke.
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov.
Výrobok v zhode s :EN 149:2001+A1:2009, GB/T32610-2016, R 2016/425, N14683, EN
13795 alebo ekvivalentnou normou.
Určené na použitie v zdravodníckom zariadení.
Balené v krabičkách, označenie šaržou a exspiráciou.
Požadované doklady:
- Technický (produktový) list výrobku.
- Certifikát EU s vyhlásením o zhode ( EU Declaration of Conformity) tzn. označenie CE a
číslo notifikovanej osoby.
- Návod na používanie a údržbu v SJ pre splnenie § 6 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.
- Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na
predložený konkrétny výrobok.
Vzorka výrobku:
Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný..
č. 6 Návlek na obuv vysoký
Ochranný návlek vyrobené z laminovaného, mikroporézneho netkaného materiálu.
Spĺňa ochranu voči obmedzenému postreku kvapalnými chemikáliami a prachom.
Elastická lýtková časť s gumou; podrážka odolná voči šmyku (protišmykovosť)
Univerzálna veľkosť (so šnúrkami pre prispôsobenie používateľovi).
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
Požadované doklady:
- Technický (produktový) list výrobku.
Vzorka výrobku:
Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný..
č. 7 Plášť ochranný zosilnený nesterilný
Jednorázový operačný plášť s 5-vrstvovou technológiou vyrábaný z netkanej textílie, s
použitím výstuže v oblasti rúk, hrudníka a brucha.
Operačný plášť ako ideálna kombinácia ochrany a komfortu.
5 - vrstvový materiál SSMMS, poskytujúci nadpriemernú prievzdušnosť a tým aj komfort
chirurgov a personálu pri súčasnej maximálnej ochrane proti kontaminácii.
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
Výrobok v zhode s :EN ISO 13795 alebo ekvivalentnou normou.
Určené na použitie v zdravodníckom zariadení
Požadované doklady:
Technický (produktový) list výrobku.
Certifikát EU s vyhlásením o zhode.
Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na
predložený konkrétny výrobok. .
Vzorka výrobku:
Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný.
č. 8 Plášť ochranný nesterilný
Jednorázový operačný plášť s 5-vrstvovou technológiou vyrábaný z netkanej textílie,
nesterilný.
Plášť ako ideálna kombinácia ochrany a komfortu.
Poskytujúci nadpriemernú prievzdušnosť a tým aj komfort
personálu pri súčasnej
maximálnej ochrane proti kontaminácii.
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
Výrobok v zhode s :EN ISO 13795 alebo ekvivalentnou normou.
Súťažné podklady „OOPP pre UNB
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Určené na použitie v zdravodníckom zariadení
Požadované doklady:
Technický (produktový) list výrobku.
Certifikát EU s vyhlásením o zhode.
Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na
predložený konkrétny výrobok. .
Vzorka výrobku:
Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný.
č. 9 Ochranný odev, overal, kategória 3, typ 5,6
Jednorazový ochranný odev (kombinéza s kapucňou) poskytujúci ochranu CE kategórie III.,
Typ 4/5/6; do prostredia zamoreného únikom nebezpečnej látky s ochranou aj voči
biologickým rizikám.
Šité švy prelepené páskou.
Zvýšená ochrana proti veľmi jemným časticiam, postriekaním nebezpečnými kvapalnými
chemikáliami, použiteľný pri kontakte s krvou, kontaminovanými kvapalnými a infekčnými
látkami „mokré baktérie“.
Odev nezaťažujúci tepelne organizmus.
Zabezpečujúci dýchanie pokožky a prenos vlhkosti smerom do vonkajšieho prostredia.
Praktický dvojsmerný zips s prilepiteľnou záklopkou pre dodatočnú ochranu.
Trojpanelová kapucňa pre vylepšenú kompatibilitu s ostatnými OOPP (ochrana zraku a
dýchania).
Odev musí obsahovať piktogramové značenie spĺňajúcich požiadaviek kvality, certifikácie a
ošetrovania.
Materiál: netkaná mikroporézna polypropylénová antistatická tkanina.
Z pevného materiálu, antistatický, jednodielny, odolný proti tvoreniu trhlín pri ohýbaní, odolný
proti pretrhnutiu, pevnosť vťahu,
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
Požadované veľkosti: M, L, XL, XXL, XXXL
Výrobok v zhode s :EN 14605:2005+A1:2009 (typ 4:), EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (typ
5:) EN 13034:2005+A1:2009 (typ 6:), EN 14126:2003 (typ 4-B, 5-B, 6-B), EN 1149-5:2008,
EN 1073-2:2002, alebo ekvivalentnou normou.
Požadované doklady:
Technický (produktový) list výrobku
Certifikát EU s vyhlásením o zhode ( EU Declaration of Conformity) tzn. označenie CE a
číslo notifikovanej osoby
Návod na používanie a údržbu v SJ pre splnenie § 6 ods. 2 NV SR č. 395/2006 Z. z.
Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na
predložený konkrétny výrobok.. .
Vzorka výrobku:
Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný.
č. 10 Rukavice vyšetrovacie nitrilové
Spevnené jednorazové ochranné rukavice, poskytujúce ochranu CE kategórie III., nitrilové
(nespôsobujú alergickú reakciu, lepšie bariérové vlastnosti voči rezíduám) o minimálnej
hrúbke v dlani 0,12 mm, v prstoch 0,16 mm a o minimálnej dĺžke 240 mm, nepudrované,
chlórované, tvar univerzálny, obojručné - vhodné na pravú aj ľavú ruku.
Odolné proti mechanickému poškodeniu.
Povrch textúrovaný na špičkách prstov, AQL.
Unkončenie manžety - rovnomerne rolovaný okraj.
Minimálna životnosť výrobku: 36 mesiacov
Požadované veľkosti: S-XL
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podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Výrobok v zhode s :EN 420:2003+A1:200, EN 455, EN 388, EN 375 alebo ekvivalentnou
normou
Požadované doklady:
Technický (produktový) list výrobku
Certifikát EU s vyhlásením o zhode
Zreteľné a viditeľné označenie na výrobku, že predložený certifikát sa vzťahuje na
predložený konkrétny výrobok.. .
Vzorka výrobku:
Vzorka výrobku spolu s obalom, ktorom bude tovar dodaný.

KONKRÉTNA ŠPECIFIKÁCIA BUDE UVEDENÁ VO VÝZVE
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podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Príloha č. 2
Kúpnej zmluvy
Fotografie alebo prospektový materiál predmetu zmluvy

Obchodné meno uchádzača : .............................................................................................
Adresa alebo sídlo uchádzača: .............................................................................................
Predmet zákazky: „xxxxx"
Ref.
číslo

Obchodný názov

1

Maska s respirátorom FFP2
/N95 bez výdychového ventilu
Maska s respirátorom FFP2
/N95 s výdychovým ventilom
Maska s respirátorom FFP3
bez výdychového ventilu
Maska s respirátorom FFP3 s
výdychovým ventilom
Maska operačná s gumičkami
Návlek na obuv Vysoký
Plášť ochranný zosilnený
nesterilný
Plášť ochranný nesterilný
Ochranný odev, overal,
kategória 3, typ 5, 6
Rukavice vyšetrovacie nitrilové

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Počet
ks

Cena v EUR bez
DPH/1 ks

DPH

Cena v EUR
s DPH /1 ks

Cena celkom
v EUR s DPH

Cena spolu v EUR s DPH

V ......................... , dňa : ..........................

___________________________________
Podpis uchádzača, jeho štatutárneho
orgánu alebo zástupcu uchádzača
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Príloha č. 3
Kúpnej zmluvy
ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV a PODIEL SUBDODÁVOK
Predmet zákazky: .......................................
V súlade s ustanovením § 41 Zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ požaduje od
úspešného uchádzača, aby najneskôr v čase uzavretia zmluvy uviedol:
1. údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu obchodné meno, sídlo, IČO, zápis do
príslušného obchodného registra
2. údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, dátum narodenia
3. uvedenie predmetu subdodávky
4. percentuálny podiel zákazky zabezpečovaný subdodávateľom.
Subdodávateľ

Kontaktná osoba*

( obchodné meno, sídlo alebo miesto (meno a priezvisko, tel.
podnikania, IČO)
číslo, e-mail)

Popis prác
vykonávaných
subdodávateľom
(odkaz na tovar alebo
službu, jeho časť, prípadne
položky)

1.

Podiel plnenia
v % z celkového
objemu zmluvy

Podiel plnenia
zmluvy vo
finančnom vyjadrení
v EUR bez DPH

xxxxx

2.
3.
4.
5.

V ......................... Dňa: .......................

__________________________
meno, funkcia**

* údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum
narodenia budú doplnené úspešným uchádzačom najneskôr v čase podpisu zmluvy.
** podpísané uchádzačom t. j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača v súlade s
dokladom o oprávnení podnikať, resp. podpísané zástupcom uchádzača, oprávneným konať v mene
uchádzača; v tom prípade je potrebné predložiť adekvátne písomné plnomocenstvo pre zástupcu
uchádzača, podpísané uchádzačom t. j. osobou/osobami oprávnenými konať v mene uchádzača, v súlade
s dokladom o oprávnení podnikať
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