
Kúpna zmluva č. Z202029795_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
Sídlo: Ipeľská 1, 04011 Košice, Slovenská republika
IČO: 00606723
DIČ: 2020928052
IČ DPH: sk2020928052
Bankové spojenie: IBAN: sk6481800000007000134588
Telefón: 0557860101

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: R.M.L. TRENČÍN, s.r.o.
Sídlo: Bratislavská 121/1297, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36349631
DIČ: 2022096934
IČ DPH: SK2022096934
Bankové spojenie: IBAN: SK17 7500 0000 0040 1316 2795
Telefón: 0905718897

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu
Kľúčové slová: respirátor, FFP3, bez výdychového ventilu
CPV: 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 35113410-6 - Odevy na biologickú alebo 

chemickú ochranu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Respirátor typ FFP3 bez výdychového ventilu ks 2 000

Počet gumičiek na respirátore ks 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Respirátor typ  FFP3, EN 149:2001+A1:2009, s 
filtračnou ochranou minimálne 99% (FFP3)  alebo 
ekvivalent KN100, N100, P3, - požadovaná trieda 
ochrany - filtrácia rakovinotvorných a rádioaktívnych 
látok a choroboplodných zárodkov, ako sú vírusy, 
baktérie a spóry húb, celková miera netesnosti smie byť 
maximálne 5 %

- podľa zákona č.  56/2018 Z.z. Zákon o posudzovaní zhody 
výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov.

-

-  rozsah vyhlásenia o zhode je ustanovený osobitným predpisom, 
prílohou č. 3 rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 
768/2008/ES zo dňa 9. júla 2008 o spoločnom rámci na uvádzanie 
výrobkov na trh

- a o zrušení rozhodnutia 93/465/EHS (Ú. v. EÚ L 218, 13. 8. 2008), 
alebo technickým predpisom z oblasti posudzovania zhody.
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-
- certifikát podľa  technickej normy EN 149:2001+A1:2009 alebo 
GB 2626-2006  alebo NIOSH-42CFR84 alebo AS/NZA 1716:2012 
alebo KMOEL - 2017-64 alebo JMHLW-Notification 214, 2018

- - samostatne hygienicky balené po 1ks, alebo maximálne 
jednotkové balenie 10ks v obale.

-
- kovový/plastový formovateľný pásik pre utesnenie nosa alebo 
ekvivalent napr. tesniaci lem po celom obvode - tvarovaný 
respirátor.

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

V prípade ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže,že na relevantnom trhu existuje cena za rovnaké alebo porovnateľné 
plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti  za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, 
resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny 
podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto 
skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním a poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

Zmluva resp. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa nadobudnutia jej účinnosti.

Plnenie Zmluvy resp.Rámcovej dohody je možné len na základe objednávok vystavených objednávateľom na predmet 
zákazky. Objednávka môže obsahovať osobitné pokyny objednávateľa týkajúce sa formy, spôsobu, náležitostí a okolností 
plnenia objednávky a jeho dodania/poskytnutia, ako aj ďalších podmienok plnenia predmetu zmluvy.

Cena za predmet zákazky musí zahŕňať náklady spojené s dopravou, naložením a vyložením a všetky ďalšie možné náklady 
spojené s dodávkou predmetu zákazky na miesto určenia.

Objednávateľ požaduje ako predmet zákazky tovar nový, doposiaľ nepoužitý.

Objednávateľ požaduje na predmet zákazky naceniť maximálne udávané množstvá.

Objednávateľ požaduje dodanie tovaru realizovať podľa jednotlivých objednávok v súlade s potrebami objednávateľa.

Objednávateľ požaduje v termíne do 3 dní od účinnosti zmluvy dodanie vzoriek v počte 5 kusov, ktoré nebudú zahrnuté do 
faktúr.  V prípade zistenia rozdielu medzi dodávkou predmetu zákazky a doručenými vzorkami môže táto skutočnosť byť 
predmetom ukončenia tejto zmluvy.

Objednávateľ požaduje aby dodávateľ kontaktoval objednávateľa do 3 dní od uzavretia zmluvy za účelom dohodnutia termínov
a rozpisov pred prvou dodávkou.

Objednávateľ požaduje do 3 dní od uzavretia zmluvy, najneskôr však pred prvou objednávkou, analýzu výslednej vysúťaženej 
ceny predmetu zákazky (všetkých jej položiek), v podobe merná jednotka, cena bez DPH za mernú jednotku, DPH za mernú 
jednotku, cena s DPH za mernú jednotku.

Objednávateľ vyžaduje dodávku predmetu zákazky najneskôr do 5 dní (120 hodín) od doručenia objednávky.

Objednávateľ požaduje predmet zákazky dodať podľa rozpisu objednávateľa, poverenej osobe proti podpisu na dodacom liste,
ktorý bude súčasťou faktúry.

Každá dodávka bude fakturovaná samostatne na základe odberateľom podpísaného dodacieho listu.

Objednávateľ požaduje, aby faktúra za dodanú časť predmetu plnenia obsahovala jednotkovú cenu každej položky bez DPH, 
sadzbu DPH a s DPH danej položky a celkovú cenu dodanej položky.

Fakturácia bude realizovaná na základe objednávok skutočného objemu predmetu zákazky resp. skutočného dodania 
predmetu zákazky alebo služieb.

Fakturácia sa bude uskutočňovať priebežne za dodané množstvo predmetu zákazky podľa čiastkových objednávok.

Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru do 5 pracovných dní od dodania tovaru, avšak najneskôr do 
piateho pracovného dňa v mesiaci, následujúceho po dni dodania tovaru.

Objednávateľ požaduje od dodávateľa aby s tovarom boli zaslané aj certifikáty kvality a najneskoršie doby exspirácie v 
prípade, že tovar má doby exspirácie.

Objednávateľ vyžaduje od dodávateľa aby v čase plnenia predmetu zákazky v prípade ukončenia doby exspirácie tieto tovary 
vymenil za tovar s platnou dobou exspirácie bez akéhokoľvek finančného vyrovnania.

Objednávateľ si vyhradzuje právo neodobrať maximálne množstvá jednotlivých položiek predmetu zákazky  pri zachovaní 
jednotkovej ceny.

Objednávateľ si vyhradzuje právo čiastočne meniť množstvá jednotlivých položiek predmetu zákazky podľa prevádzkových 
potrieb  pri zachovaní jednotkovej ceny.

Objednávateľ si vyhradzuje právo meniť množstvá jednotlivých položiek predmetu zákazky v závislosti od balení dodávaných 
od výrobcu resp predajcu  pri zachovaní jednotkovej ceny.
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Objednávateľ  si vyhradzuje právo na základe vlastných prevádzkový potrieb a po vzájomnej dohode s dodávateľom možnosť 
zámeny, výmeny tovaru.

Dodávateľ poskytne na predmet plnenia zmluvy záručnú dobu podľa Obchodného zákonníka.

Za predmet reklamácie sa môžu považovať poškodené obaly prevozom, iné ako dohodnuté množstvá, samotné poškodenia 
tovarov.

Reklamácia bude prebiehať písomnou formou alebo mailom, ktoré vyplní odberateľom poverená osoba. Tovar na reklamáciu 
bude osobitne zabalený a označený ako reklamácia a pripravený na prevzatie dodávateľom.

Dodávateľ je povinný reklamáciu vybaviť max. do 3 pracovných dní, v prípade nevybavenia reklamácie v stanovenom termíne 
bude objednávateľ služby požadovať finančnú náhradu zo strany dodávateľa.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za 
následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky voči objednávateľovi podľa § 
524 Občianskeho zákonníka plynúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s touto zmluvu na tretí subjekt bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa.Právny úkon,na základe ktorého dodávateľ postúpi svoje pohľadávky bez 
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa na tretiu osobu, je podľa Občianskeho zákonníka neplatný. Akýkoľvek súhlas 
objednávateľa s postúpením pohľadávok je platný iba v prípade, ak naň bol udelený predchádzajúci písomný súhlas 
Ministerstva zdravotníctva SR

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice II
Obec: Košice - mestská časť Západ
Ulica: Ipeľská 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

21.11.2020 11:00:00 - 29.01.2021 16:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Cena celkom
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 916,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 19.11.2020 08:36:01

Objednávateľ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
R.M.L. TRENČÍN, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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