
Kúpna zmluva č. Z202124244_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: Nexa, s.r.o.
Sídlo: Sasinkova 9, 92141 Piešťany, Slovenská republika
IČO: 36239798
DIČ: 2021542303
IČ DPH: SK2021542303
Bankové spojenie: IBAN: SK30 1100 0000 0026 2373 8414
Telefón: 00421905279057

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Germicídne žiariče
Kľúčové slová: Germicídne žiariče, germicídna trubica, ventilátor, dezinfekcia
CPV: 33191000-5 - Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje; 33158300-5 - Lekárske 

UV-prístroje
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Germicídny žiarič vhodný na použitie za prítomnosti ľudí.

2. Germicídny žiarič vhodný na použitie bez prítomnosti ľudí.

Položka č. 1: Germicídny žiarič vhodný na použitie za prítomnosti ľudí.

Funkcia

Mobilný germicídny žiarič, uzavretý, určený na dezinfekciu priestorov, vhodný na použitie za prítomnosti ľudí.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 1 8

Napájanie V / Hz 220-240 / 
50

Príkon W < 100

Krytie IP 20

Prietok vzduchu m3 60

Vlnová dĺžka žiarenia nm 253,7

Hlučnosť dB < 30

Životnosť trubice hod 18 000
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Vzdialenosť dezinfekcie / dosah m 6

Zdroj UVC žiarenia (trubica) W 72

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Množstvo ozónu bez ozónové

Typ pripojenie pohyblivý prívodný kabel min 2m a viac

Materiál nehrdzavejúca oceľ resp. lakovaný plech

Farba nehrdzavejúca oceľ resp. biela

Certifikát kvality áno

Položka č. 2: Germicídny žiarič vhodný na použitie bez prítomnosti ľudí.

Funkcia

Mobilný germicídny žiarič, so snímačmi pohybu, určený na dezinfekciu priestorov, vhodný na použitie bez prítomnosti ľudí.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Množstvo ks 1 6

Napájanie V / Hz 220-240 / 
50

Príkon W < 100

Krytie IP 20

Prietok vzduchu m3 60

Vlnová dĺžka žiarenia nm 253,7

Životnosť trubice hod 18 000

Vzdialenosť dezinfekcie / dosah m 6

Zdroj UVC žiarenia (trubica) W 55

Snímače pohybu ks 1 2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Mobilný stojan brzdené kolieska

Množstvo ozónu bez ozónové

Typ pripojenie pohyblivý prívodný kabel min 2m a viac

Materiál nehrdzavejúca oceľ resp. lakovaný plech

Farba nehrdzavejúca oceľ resp. biela

Snímač pohybu jeden vzadu, jeden vpredu, resp jeden v rozsahu 360 stupňov.

Certifikát kvality áno

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.

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.

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

Objednávateľ požaduje ako predmet zákazky tovar nový, doposiaľ nepoužitý.

Objednávateľ požaduje naceniť maximálne množstvá udávané v predmete zákazky

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

Strana 2 z 4 



Objednávateľ požaduje aby dodávateľ kontaktoval objednávateľa do 3 dní od uzavretia zmluvy za účelom dohodnutia termínov
dodania 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 30 dní od doručenia objednávky.

Objednávateľ požaduje predmet zákazky zložiť, uložiť podľa pokynov pracovníka povereného objednávateľom na prebratie 
predmetu zákazky.

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

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

Objednávateľ požaduje v prípade viacerých dodávok, aby každá dodávka bola fakturovaná samostatne na základe 
odberateľom podpísaného dodacieho listu.

Objednávateľ požaduje faktúru zaslať osobitne na adresu objednávateľa, kde požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny
s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne sadzby DPH

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

Predmetom reklamácie môže byť:  poškodené obaly prevozom, iné ako dohodnuté množstvá, samotné poškodenia tovarov, 
iné ako požadované vlastnosti, iné ako dohodnuté farby, veľkosti,tvary, ktoré boli vzájomne odsúhlasené na základe dodaných
vzoriek, nedodržanie vyššie uvedených podmienok.

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 
závažné porušenie zmluvných podmienok.

Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je závažným porušením zmluvy a môže mať 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:

15.12.2021 00:00:00 - 28.12.2021 16:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: Cena celkom
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Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 833,32 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 799,99 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202124244

V Bratislave, dňa 09.12.2021 15:48:01

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

Dodávateľ:
Nexa, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202124244


Zákazka


Identifikátor Z202124244


Názov zákazky Germicídne žiariče


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/318001


Dodávateľ


Obchodný názov Nexa, s.r.o.


IČO 36239798


Sídlo Sasinkova 9, Piešťany, 92141, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 4.12.2021 12:57:04


Hash obsahu návrhu plnenia ixUWeikbABexDkFREs2StZzVSS4cAisYDGJWclStSFQ=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
GM55WSP 2020.pdf (Katalógový list)
G M72WA 2020.pdf (Katalógový list)










 



 



 Germicídny žiarič PROLUX G 
®
 M55W /SP 



katalógový list 



Dezinfekcia vzduchu a povrchov - použitie: 



 



Germicídny žiarič PROLUX G 
® 



M55W/SP sa používa na dezinfekciu povrchov  



a vzduchu bez prítomnosti ľudí. Na dezinfekciu sa používa takzvané germicídne žiarenie,  



čo je ultrafialové žiarenie vlnovej dĺžky 253,7nm spektrum UVC. Dezinfekcia nastáva v okamihu 



pôsobenia tohto žiarenia na mikroorganizmy, ktoré v dôsledku narušenia bunečných štruktúr rýchlo 



hynú. Používa sa všade tam, kde nie je možné zaistiť dezinfekciu prostredia bežnými metódami, 



prípadne v prostrediach so zvýšenými nárokmi na čistotu. Používa sa na mobilnom stojane.  



Germicídny žiarič má v telese žiariča zabudovaný snímač pohybu, optickú a zvukovú signalizáciu 



počtu prevádzkových hodín, optickú a zvukovú signalizáciu poruchového stavu zdroja ultrafialového 



žiarenia. Bežné sklo, ani priehľadné plastické látky neprepúšťajú UVC žiarenie. Modré svetlo  



nie je totožné so žiarením UVC. Toto žiarenie je neviditeľné. 



 



   



 
      Nexa, s.r.o.  Sasinkova 9, 921 41 Piešťany        



 
Technické parametre:  



PROLUX G 
®
 M55W/SP 



Napájanie:   230V/50Hz 



Krytie:    IP20 



Zdroj UVC 120μW/sek/cm
2  



 253,7nm,TUV55W 



OSRAM HNS  



Množstvo ozónu  bezozónové 



Mobilný stojan   brzdené koliesko - 1x 



Farba:    biela RAL9003 



Váha komplet:   netto 6,8 kg, brutto7,0kg  



Balenie:   kartón/1 kus 



Snímač pohybu 



 
 













 



  



Germicídny žiarič PROLUX G ® M72WA 
katalógový list 



Dezinfekcia vzduchu  - použitie: 
 
Germicídny žiarič PROLUX G 



®
 M72WA sa používa na dezinfekciu vzduchu za prítomnosti ľudí.  



Na dezinfekciu sa využíva germicídne žiarenie, čo je ultrafialové žiarenie vlnovej dĺžky 253,7nm spektrum UVC. 



Dezinfekcia nastáva v okamihu pôsobenia tohto žiarenia na mikroorganizmy, ktoré v dôsledku narušenia DNA 



bunečných štruktúr rýchlo hynú. Používa sa všade tam, kde nie je možné zaistiť dezinfekciu prostredia bežnými 



metódami,  prípadne v prostrediach so zvýšenými nárokmi na čistotu.  



 
  Technické parametre: PROLUX G ® M72WA (2x36 W PLL) 
 
Napájanie:   230V/50Hz 
Príkon:    48W/0,21A 
Krytie:    IP20 
Zdroj UVC 2x45 μW/sek/cm



2
 253,7nm,  



Životnosť zdrojov UVC žiarenia 18000 hodín 
Množstvo ozónu:   bezozónové 
Hlučnosť:   14,8 dB/3m 
Rozmery:   815 x 165 x 70 mm 
Farba:    biela RAL 9003 
Váha :    netto 3,4 kg, brutto 3,8 kg 
 
Bez spínacích hodín, nemagnetické prevedenie, antikorové uchytenie pätíc, mobilné prevedenie 
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