VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
„Nákup zdravotníckeho vybavenia – dezinfekčný prístroj +
germicídny žiarič + generátor ozónu“

IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zápis:

Web:

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
36 331 023
2021765405
Obchodný register Okresného súdu Trenčín
oddiel: Sa, vložka číslo: 10335/R
Ing. Michal Bahelka, MSc.,
predseda predstavenstva
www.rzp.sk

Kontaktná osoba:
Telefón:
Email:

Mgr. Michal Bako
+421 908 758 521
bako@rzp.sk

Štatutárny orgán:

IDENTIFIKÁCIA PROJEKTU
Názov projektu:

Záchranná služba bezpečne a profesionálne –
pre pacienta aj personál.

Operačný program:

Integrovaný regionálny operačný program

Spolufinancovaný fondom:

Európsky fond regionálneho rozvoja

Výzva – kód výzvy:

IROP-PO2-SC214-2021-72

PREDMET ZÁKAZKY
Názov predmetu zákazky:

Špecifikácia, parametre
a technické požiadavky
predmetu zákazky:

Nákup zdravotníckeho vybavenia – dezinfekčný
prístroj + germicídny žiarič + generátor ozónu
dezinfekčný prístroj
počet kusov: 24
germicídny žiarič
počet kusov: 24
generátor ozónu
počet kusov: 24
podrobné vymedzenie predmetu
sa nachádza v prílohe č. 1 tejto výzvy

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín
+421 908 758 521
bako@rzp.sk
www.rzp.sk

zákazky
IČO: 36 331 023
DIČ: 2021765405

Lehota dodania:

do 4 kalendárnych mesiacov od účinnosti zmluvy
uzavretej na základe tejto výzvy; účinnosť zmluvy
je definovaná v návrhu zmluvy uzatváranej
na základe tejto výzvy podľa prílohy č. 2 tejto výzvy

Miesto dodania:

sídlo vyhlasovateľa

PODMIENKY ÚČASTI
Preukazovanie splnenia podmienok účasti uchádzačmi:
a)

Oprávnenie uchádzača dodávať tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky
-

b)

Finančné a ekonomické postavenie uchádzača
-

c)

Vyhlasovateľ vyžaduje predloženie dokladu o oprávnení dodávať
tovar, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Vyhlasovateľ nevyžaduje preukázanie podmienok účasti
týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia uchádzača.

Technická a odborná spôsobilosť uchádzača
-

Vyhlasovateľ nevyžaduje preukázanie podmienok účasti
týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti uchádzača.

KRITÉRIUM PRE VYHODNOTENIE PONÚK
Kritériom pre vyhodnotenie ponúk uchádzačov je najnižšia cena, a to najnižšia
celková cena za celý predmet zákazky s DPH.
Ponuka s najnižšou konečnou cenou za celý predmet zákazky sa umiestni
na prvom mieste.

LEHOTA NA PREDKLADANIE PONÚK
RZP, a.s.

Lehota na predkladanie ponúk:

14.6.2022 do 12.00 hod.

Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín

Na ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk podľa tejto výzvy
sa neprihliada.

+421 908 758 521
bako@rzp.sk

MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK
Ponuka uchádzača bude obsahovať vyplnený formulár podľa prílohy č. 3 tejto
výzvy, ktorého povinnou súčasťou bude podrobná špecifikácia tovaru uchádzača

www.rzp.sk
IČO: 36 331 023
DIČ: 2021765405

zodpovedajúceho požiadavkám na predmet zákazky podrobne vymedzený
v prílohe č. 1 tejto výzvy, kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky a súhlas so spracovaním osobných údajov podľa prílohy č. 4
tejto výzvy (ak relevantné).
Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.
Ponuka musí byť predložená v slovenskom alebo českom jazyku. Ak má uchádzač
sídlo mimo územia Slovenskej republiky, doklady a dokumenty tvoriace súčasť
ponuky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť preložené
do slovenského jazyka (nevyžaduje sa úradný preklad), okrem dokladov
predložených v českom jazyku.
Ponuka uchádzača musí byť vypracovaná v súlade s touto výzvou, jej prílohami
a inými dokumentmi poskytnutými zo strany vyhlasovateľa, pričom nesmie
obsahovať akékoľvek výhrady voči podmienkam vyhlasovateľa stanovenými touto
výzvou, jej prílohami a inými dokumentami poskytnutými zo strany vyhlasovateľa.
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač môže svoju
predloženú ponuku doplniť, zmeniť alebo vziať späť len do uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk stanovenej touto výzvou.
V prípade, ak ponuka uchádzača bude obsahovať akékoľvek výhrady voči
podmienkam vyhlasovateľa stanovenými touto výzvou, jej prílohami a inými
dokumentmi poskytnutými zo strany vyhlasovateľa a/alebo bude v rozpore
so všeobecne záväznými právnymi predpismi, takáto ponuka uchádzača sa bude
považovať za neplatnú.
Uchádzač predkladá svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk uvedenej vyššie
v elektronickej podobe, a to vo forme
a)

zaslania ponuky uchádzača na emailovú adresu kontaktnej osoby
vyhlasovateľa: bako@rzp.sk alebo

b)

zaslania ponuky uchádzača do elektronickej schránky vyhlasovateľa
prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, číslo schránky: E0005129238
alebo

c)

osobného doručenia ponuky uchádzača na adresu sídla vyhlasovateľa:
RZP, a.s., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín; v prípade osobného
doručenia ponuky uchádzača vyhlasovateľ vydá uchádzačovi potvrdenie
o prevzatí ponuky uchádzača.

Uchádzač predložením svojej ponuky vyhlasovateľovi v celom rozsahu
a bez akýchkoľvek výhrad akceptuje podmienky vyhlasovateľa stanovené touto
výzvou, jej prílohami a inými dokumentmi poskytnutými zo strany vyhlasovateľa.

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín
+421 908 758 521
bako@rzp.sk
www.rzp.sk
IČO: 36 331 023
DIČ: 2021765405

Uchádzač je svojou ponukou viazaný počas lehoty viazanosti ponúk, ktorá
predstavuje 6 mesiacov a ktorá začína plynúť dňom nasledujúcom po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk.
Všetky a akékoľvek náklady uchádzača vynaložené v súvislosti s prípravou
a predložením ponuky v celom rozsahu znáša uchádzač, a to bez ohľadu
na výsledok vyhodnotenia ponúk uchádzačov zo strany vyhlasovateľa, prípadne
bez ohľadu na zrušenie výzvy z akýchkoľvek dôvodov.

PLATOBNÉ PODMIENKY
Predmet zákazky bude financovaný z finančných prostriedkov vyhlasovateľa
a z prostriedkov fondov EÚ.
Vyhlasovateľ nebude poskytovať preddavky a ani zálohové platby.
Podrobné vymedzenie platobných podmienok je uvedené v zmluvných
podmienkach nachádzajúcich sa v návrhu zmluvy uzatváranej na základe tejto
výzvy v zmysle prílohy č. 2 tejto výzvy.

ZÁBEZPEKA PONUKY
Zábezpeka ponuky uchádzača :

2 000,00 EUR

Spôsob zloženia zábezpeky:
A: zloženie finančných prostriedkov vo výške zábezpeky na bankový účet
vyhlasovateľa alebo
B: poskytnutie bankovej záruky za uchádzača.
K bodu A – podmienky zloženia zábezpeky zložením finančných prostriedkov
vo výške zábezpeky na bankový účet vyhlasovateľa:
Finančné prostriedky vo výške zábezpeky musia byť zložené na bankový účet
vyhlasovateľa:
RZP, a.s.

Majiteľ účtu:
Banka:
Variabilný symbol:
IBAN:
SWIFT:
Správa pre príjemcu:

RZP, a.s.
Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej
banky
IČO uchádzača
SK43 8330 0000 0021 0216 5665
FIOZSKBAXXX
zabezpeka dezinfekcia

Finančné prostriedky vo výške zábezpeky musia byť pripísané na účte
vyhlasovateľa najneskôr do momentu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk

Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín
+421 908 758 521
bako@rzp.sk
www.rzp.sk
IČO: 36 331 023
DIČ: 2021765405

stanovenej touto výzvou. V prípade, ak finančné prostriedky vo výške zábezpeky
nebudú pripísané na účte vyhlasovateľa najneskôr do momentu uplynutia lehoty
na predkladanie ponúk stanovenej touto výzvou, ponuka tohto uchádzača
bude vylúčená.
Vyhlasovateľ uvoľní / vráti zábezpeku uchádzačovi do 7 dní odo dňa účinnosti
zmluvy uzavretej na základe tejto výzvy s úspešným uchádzačom.
K bodu B – podmienky zloženia zábezpeky poskytnutím bankovej záruky
za uchádzača:
Podmienky zloženia zábezpeky poskytnutím bankovej záruky za uchádzača
sa spravujú ust. § 313 – 322 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Záručná listina môže byť vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky
(ďalej len „banka“). Zo záručnej listiny vystavenej bankou musí vyplývať, že banka
uspokojí veriteľa, ktorým je vyhlasovateľ, za dlžníka, ktorým je uchádzač, v prípade
prepadnutia zábezpeky uchádzača v prospech vyhlasovateľa.
Banka sa v záručnej listine musí zaviazať, že zaplatí vzniknutú pohľadávku
vyhlasovateľa voči uchádzačovi bez zbytočných prieťahov po doručení výzvy
vyhlasovateľa na zaplatenie, a to na účet vyhlasovateľa.
V záručnej listine musí byť uvedené, že banková záruka platí počas celej lehoty
viazanosti ponuky uchádzača.
Banková záruka musí byť predložená vyhlasovateľovi v jej originálnej listinnej
podobe v uzavretej obálke, na ktorej budú uvedené identifikačné údaje uchádzača
v rozsahu názvu a adresy uchádzača a názov predmetu zákazky podľa tejto výzvy.
Bankovú záruku je uchádzač povinný predložiť v rámci lehoty na predkladanie
ponúk podľa tejto výzvy na adresu RZP, a.s., Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín.
Platnosť poskytnutej bankovej záruky zanikne uplynutím lehoty, na ktorú bola
vystavená, pokiaľ vyhlasovateľ písomne neoznámi banke svoje nároky z bankovej
záruky počas doby jej platnosti.
Zábezpeka zložená podľa spôsobu v zmysle bodu A alebo B uvedených vyššie
prepadne v prospech vyhlasovateľa v prípade, ak uchádzač odstúpi od svojej
ponuky v lehote viazanosti ponuky uchádzača alebo ak uchádzač odmietne
uzavrieť zmluvu uzatváranú na základe tejto výzvy.

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín

SUBDODÁVATELIA
Úspešný uchádzač je povinný v zmluve uzatváranej na základe tejto výzvy
najneskôr v čase jej uzavretia uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch,
údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť
zápisu do Registra partnerov verejného sektora.

+421 908 758 521
bako@rzp.sk
www.rzp.sk
IČO: 36 331 023
DIČ: 2021765405

VYHODNOTENIE PONÚK
Ak bola predložená viac ako jedna ponuka, vyhlasovateľ vyhodnocuje splnenie
požiadaviek na predmet zákazky a splnenie podmienok účasti po vyhodnotení
ponúk na základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to iba v prípade uchádzača,
ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí.
Vyhlasovateľ požiada uchádzača o vysvetlenie alebo doplnenie dokladov
predložených v ponuke, ak z predložených dokladov nemožno posúdiť
ich platnosť, splnenie podmienky účasti alebo splnenie požiadavky na predmet
zákazky. Ak uchádzač v lehote určenej vyhlasovateľom nedoručí vysvetlenie alebo
doplnenie predložených dokladov, alebo ak aj napriek predloženému vysvetleniu
ponuky podľa záverov vyhlasovateľa nespĺňa podmienky účasti alebo požiadavky
na predmet zákazky, vyhlasovateľ ponuku tohto uchádzača vylúči a vyhodnocuje
splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho
uchádzača v poradí.
Vyhlasovateľ po vyhodnotení ponúk a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení
uchádzačom, ktorých ponuky boli vylúčené, písomne oznámi všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, výsledok vyhodnotenia ponúk.
Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a každému
neúspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuka nebola úspešná a zároveň
neúspešnému uchádzačovi uvedie identifikáciu úspešného uchádzača
a informáciu o prijatej ponuke.
Táto výzva a záznam z vyhodnotenia ponúk budú zverejnené na webovom sídle
vyhlasovateľa www.rzp.sk.

PRIJATIE PONUKY A VÝSLEDOK PRIJATIA PONUKY
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť zmluvu
uzatváranú na základe tejto výzvy so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny
uvedené v ponukách uchádzačov presiahnu predpokladanú hodnotu predmetu
zákazky podľa projektu vyhlasovateľa.
Vyhlasovateľ oznámi úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma
prostredníctvom oznámenia o prijatí ponuky uchádzača odoslaného úspešnému
uchádzačovi spôsobom, ktorým úspešný uchádzač predložil svoju ponuku
vyhlasovateľovi.

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín

Výsledkom prijatia ponuky úspešného uchádzača vyhlasovateľom bude kúpna
zmluva uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. a § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Podrobné vymedzenie zmluvných podmienok sa nachádza v návrhu zmluvy
uzatváranej na základe tejto výzvy v zmysle prílohy č. 2 tejto výzvy.

+421 908 758 521
bako@rzp.sk
www.rzp.sk
IČO: 36 331 023
DIČ: 2021765405

Vyhlasovateľ uzatvorí zmluvu uzatváranú na základe tejto výzvy v súlade s touto
výzvou a s ponukou úspešného uchádzača.
Vyhlasovateľ neuzavrie zmluvu uzatváranú na základe tejto výzvy s uchádzačom,
ktorý má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora a ktorý
nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora alebo ktorého subdodávateľ
má povinnosť zapisovať sa do Registra partnerov verejného sektora
a nie je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora.

KOMUNIKÁCIA A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ
Komunikácia a poskytovanie informácií v súvislosti s predkladaním ponúk
uchádzačov podľa tejto výzvy a poskytovanie informácií k výzve, jej prílohám
a iným dokumentom poskytnutým zo strany vyhlasovateľa sa bude uskutočňovať
v slovenskom alebo českom jazyku, a to výhradne písomnou formou
v elektronickej podobe prostredníctvom emailu kontaktnej osoby vyhlasovateľa:
bako@rzp.sk.
Vyhlasovateľ na žiadosť uchádzača o informáciu odpovie v lehote 3 pracovných
dní odo dňa doručenia žiadosti, s prihliadnutím na plynutie lehoty na predkladanie
ponúk podľa tejto výzvy a včasné doručenie žiadosti o uchádzača o informáciu.

ZRUŠENIE VÝZVY
Vyhlasovateľ je oprávnený zrušiť túto výzvu, ak ani jeden uchádzač nesplnil
podmienky uvedené v tejto výzve alebo ak nebola vyhlasovateľovi predložená ani
jedna ponuka.
Vyhlasovateľ je oprávnený zrušiť túto výzvu taktiež aj, ak sa zmenili okolnosti,
za ktorých bola táto výzva vyhlásená.

PRÍLOHY VÝZVY
Príloha č. 1 – podrobné vymedzenie predmetu zákazky
Príloha č. 2 – návrh zmluvy uzatváranej na základe výzvy

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5

Príloha č. 3 – formulár ponuky uchádzača

911 01 Trenčín

Príloha č. 4 – súhlas so spracovaním osobných údajov

+421 908 758 521
bako@rzp.sk
www.rzp.sk

Trenčín, 2.6.2022
Ing. Michal Bahelka, MSc.
predseda predstavenstva
RZP, a.s.

IČO: 36 331 023
DIČ: 2021765405

PRÍLOHA Č. 1 – VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY
„Nákup zdravotníckeho vybavenia –
dezinfekčný prístroj + germicídny žiarič + generátor ozónu“

Dezinfekčný prístroj – 24 ks
•
•
•
•

•

•
•
•
•

Automatický vzduchový dezinfekčný prístroj pre operatívnu a komplexnú
dezinfekciu priestorov sanitných vozidiel RZP, RLP
Kombinácia chemickej a fyzikálnej dezinfekcie – roztok H2O2
a submikrónový proces aerosolizácie v priestore
Bezkontaktná dezinfekcia vzduchu a povrchov
Operatívna dezinfekcia ambulancie od vírusov, baktérií a patogénov
aj na ťažko dostupných povrchoch do max. 10 minút bez prítomnosti
personálu
Komplexná dezinfekcia ambulancie od vírusov, baktérií a patogénov
aj na ťažko dostupných povrchoch do max. 30 minút bez prítomnosti
personálu
Možnosť nastavenia dĺžky procesu podľa m3 alebo času
Nádoba na roztok o objeme 1litra
Napájanie 230 V, 50 Hz
Hmotnosť max. 10 kg

Štartovací balíček spotrebného materiálu pre každý prístroj:
•
min. 20L roztoku H2O2

Germicidný žiarič UV-C odolný voči nárazom – 24 ks
•

•

Germicidny UV-C žiarič pre ambulantný priestor, odolný voči nárazom, ktorý
zabezpečí dekontamináciu vzduchu a plôch, založenej na znižovaní hladiny
baktérií, vírusov a spórov plesní za pomoci žiarenia s vlnovou dĺžkou
253,7nm
Požadované min. parametre germicídneho žiariča: min. výkon žiarenia 55W

Generátor ozónu – 24 ks
•
•
•
•
•
•
•
•

Ozonizér vhodný na každodenné používanie
Vypnutie prístroja ovládané časovačom od 0 do 60 minút
Prietok vzduchu do 2,8 m3/min
Výstup ozónu min. 10000 mg/h
Napájacie napätie 230V
Hlučnosť max. 35 dB
Hmotnosť max. 2 kg
Rozmery max. 250 x 200 x 160 mm

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5
911 01 Trenčín
+421 908 758 521
bako@rzp.sk
www.rzp.sk
IČO: 36 331 023
DIČ: 2021765405

PRÍLOHA Č. 2 – NÁVRH ZMLUVY UZATVÁRANEJ NA ZÁKLADE VÝZVY
„Nákup zdravotníckeho vybavenia –
dezinfekčný prístroj + germicídny žiarič + generátor ozónu“

KÚPNA ZMLUVA
uzavretá podľa ust. § 409 a nasl. v spojení s ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
(ďalej len „Zmluva“)
medzi:
Kupujúcim:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zápis:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):

RZP, a.s.
Legionárska 7158/5, 911 01 Trenčín
36 331 023
2021765405
Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sa, vložka číslo: 10335/R
Ing. Michal Bahelka, MSc., predseda predstavenstva
Fio banka, a. s., pobočka zahraničnej banky
SK43 8330 0000 0021 0216 5665

(ďalej len „Kupujúci“)
a
Predávajúcim:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zápis:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:
Číslo účtu (IBAN):
(ďalej len „Predávajúci“)
(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu len „Zmluvné strany“ a samostatne tiež len „Zmluvná strana“)
za nasledovných zmluvných podmienok:
I.
Úvodné ustanovenia
1.1

Táto Zmluva sa uzatvára v nadväznosti na výzvu Kupujúceho na predkladanie ponúk
zverejnenú na webovom sídle Kupujúceho www.rzp.sk dňa 2.6.2022 (ďalej len „Výzva“), v rámci
vyhodnotenia ktorej sa Predávajúci na základe svojej ponuky stal úspešným uchádzačom.
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II.
Predmet Zmluvy
2.1

Touto Zmluvou sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu predmet plnenia podľa článku III.
tejto Zmluvy (ďalej len „Predmet plnenia“) a Kupujúci sa zaväzuje Predávajúcemu za riadne
a včas dodaný Predmet plnenia zaplatiť kúpnu cenu podľa článku IV. tejto Zmluvy.
III.
Predmet plnenia

3.1

Predmetom plnenia Predávajúceho podľa tejto Zmluvy je dodanie dvadsiatichštyroch (24)
kusov nových dezinfekčných prístrojov, dvadsiatichštyroch (24) kusov nových germicídnych
žiaričov a dvadsiatichštyroch (24) kusov nových generátorov ozónu Kupujúcemu podľa
podmienok uvedených v tejto Zmluve.
IV.
Kúpna cena a platobné podmienky

4.1

Kúpna cena riadne a včas dodaného Predmetu plnenia zo strany Predávajúceho Kupujúcemu
podľa podmienok tejto Zmluvy je uvedená v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Kúpna cena“).

4.2

Kúpna cena zahŕňa všetky a akékoľvek náklady, ktoré Predávajúcemu vzniknú v súvislosti
s dodaním Predmetu plnenia Kupujúcemu podľa podmienok tejto Zmluvy.

4.3

Nárok Predávajúceho na zaplatenie Kúpnej ceny od Kupujúceho vzniká Predávajúcemu
okamihom potvrdenia prevzatia Predmetu plnenia ako celku zo strany Kupujúceho na základe
preberacieho protokolu podľa bodu 5.3 článku V. tejto Zmluvy.

4.4

Kúpnu cenu Kupujúci Predávajúcemu uhradí na základe Predávajúcim vystavenej faktúry
v súlade s bodom 4.3 tohto článku tejto Zmluvy s lehotou splatnosti faktúry šesťdesiat (60)
dní odo dňa jej preukázateľného doručenia Kupujúcemu.

4.5

Ak faktúra Predávajúceho nebude obsahovať náležitosti určené všeobecne záväznými
právnymi predpismi, Kupujúci je oprávnený vrátiť ju Predávajúcemu na prepracovanie, resp.
doplnenie, bez následkov omeškania na strane Kupujúceho. Oprávneným vrátením faktúry
prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti faktúry, pričom odo dňa doručenia opravenej
faktúry Kupujúcemu začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry.

4.6

Kúpna cena bude zo strany Kupujúceho uhradená v prospech bankového účtu Predávajúceho
uvedeného vo faktúre vystavenej Predávajúcim. Za deň uhradenia Kúpnej ceny sa považuje
deň zadania príkazu na odpísanie finančných prostriedkov zodpovedajúcich výške Kúpnej
ceny z bankového účtu Kupujúceho v prospech bankového účtu Predávajúceho.
V.
Dodacie podmienky

5.1

Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Predmet plnenia v lehote do štyroch (4)
kalendárnych mesiacov od účinnosti tejto Zmluvy za podmienok uvedených v tejto Zmluve.

5.2

Podmienkami dodania Predmetu plnenia zo strany Predávajúceho Kupujúcemu sú:
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a)

dodanie Predmetu plnenia podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy
zodpovedajúcej požiadavkám na predmet zákazky podrobne vymedzený v prílohe č. 1
Výzvy,

b)

dodanie a inštalácia Predmetu plnenia do vozidiel určených Kupujúcim podľa bodu 5.3
tohto článku tejto Zmluvy,

c)

dodanie dokumentácie k Predmetu plnenia podľa bodu 5.4 tohto článku tejto Zmluvy,

d)

zaškolenie Kupujúcim poverených osôb na obsluhu Predmetu plnenia podľa bodu 5.5
tohto článku tejto Zmluvy,

e)

zabezpečenie bezplatných servisných prehliadok Predmetu plnenia podľa článku VI.
tejto Zmluvy.

5.3

Predávajúci je povinný Predmet plnenia dodať Kupujúcemu do miesta dodania Predmetu
plnenia, ktorým je sídlo Kupujúceho, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Za týmto účelom
je Predávajúci povinný vyzvať Kupujúceho na poskytnutie súčinnosti v súvislosti s dodaním
Predmetu plnenia, a to zaslaním písomnej výzvy na emailovú adresu: janecek@rzp.sk v lehote
najmenej troch (3) pracovných dní pred termínom dodania Predmetu plnenia Kupujúcemu.
Predávajúci je povinný zabezpečiť inštaláciu Predmetu plnenia do vozidiel určených
Kupujúcim, a to v súlade s harmonogram inštalácie určenom Kupujúcim. Dodaný
a nainštalovaný Predmet plnenia bude zo strany Predávajúceho odovzdaný Kupujúcemu
na základe písomného preberacieho protokolu podpísaného oboma Zmluvnými stranami.
Kupujúci je oprávnený Predmet plnenia neprevziať, ak Predmet plnenia nezodpovedá
špecifikácii podľa Prílohy č. 2 tejto Zmluvy a/alebo nie je dodaný podľa podmienok tejto
Zmluvy.

5.4

Predávajúci je k Predmetu plnenia a jeho jednotlivým súčastiam povinný dodať kompletnú
dokumentáciu v slovenskom jazyku, a to najmä:
a)

návody na obsluhu a údržbu,

b)

servisné knižky,

c)

záručné listy.

5.5

Predávajúci je povinný zaškoliť Kupujúcim poverené osoby na obsluhu Predmetu plnenia
v mieste a v čase určenom Kupujúcim a oznámenom Predávajúcemu v rozsahu spôsobu
obsluhy Predmetu plnenia.

5.6

Kupujúci si vyhradzuje možnosť uplatniť vo vzťahu k Predávajúcemu opciu na dodanie ďalších
max. piatich (5) kusov nových dezinfekčných prístrojov, ďalších max. piatich (5) kusov nových
germicídnych žiaričov a ďalších max. piatich (5) kusov nových generátorov ozónu v cene podľa
Prílohy č. 1 tejto Zmluvy a podľa špecifikácie uvedenej v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy za rovnako
stanovených podmienok uvedených v tejto Zmluve. Opciu v zmysle predchádzajúcej vety
je Kupujúci vo vzťahu k Predávajúcemu oprávnený uplatniť v lehote do 31.3.2023. V prípade
uplatnenia opcie zo stany Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu sa Predávajúci zaväzuje
dodať predmet plnenia vyplývajúci z Kupujúcim uplatnenej opcie v lehote do štyroch (4)
kalendárnych mesiacov od uplatnenia opcie zo strany Kupujúceho vo vzťahu
k Predávajúcemu.
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VI.
Zodpovednosť za vady a servisné prehliadky
6.1

Predávajúci poskytuje Kupujúcemu na Predmet plnenia, vrátane všetkých jeho súčastí, záruku
v trvaní tridsaťšesť (36) mesiacov. Poskytnutím záruky Kupujúcemu Predávajúci preberá
záväzok, že si Predmet plnenia, vrátane všetkých jeho súčastí, zachová počas záručnej doby
vlastnosti podľa podmienok tejto Zmluvy.

6.2

Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu oboma Zmluvnými
stranami podľa bodu 5.3 článku V. tejto Zmluvy.

6.3

Práva Kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti Predávajúceho za vady Predmetu plnenia
počas záručnej doby, t. j. reklamáciu vady Predmetu plnenia v záručnej dobe, Kupujúci uplatní
u Predávajúceho doručením reklamácie vady Predmetu plnenia bez zbytočného odkladu
od zistenia vady Predmetu plnenia, a to vo forme zaslania reklamácie vady Predmetu plnenia
na emailovú adresu Predávajúceho: ____________________________, ktorej nepretržitú
funkčnosť je Predávajúci povinný počas trvania záručnej doby zabezpečiť; reklamácia vady
Predmetu plnenia sa vzhľadom na uvedené považuje za doručenú Predávajúcemu okamihom
jej odoslania zo strany Kupujúceho. V reklamácii vady Predmetu plnenia Kupujúci uvedie,
akým spôsobom sa reklamovaná vada Predmetu plnenia prejavuje a požadovaný druh nároku,
ktorý si u Predávajúceho na základe reklamovanej vady Predmetu plnenia uplatňuje.

6.4

Predávajúci je povinný potvrdiť prijatie reklamácie vady Predmetu plnenia bezodkladne,
a to vo forme zaslania potvrdzovacej odpovede na emailovú adresu Kupujúceho, z ktorej
mu bola reklamácia vady Predmetu plnenia odoslaná.

6.5

V prípade reklamácie vady Predmetu plnenia v záručnej dobe je Predávajúci povinný
Kupujúcim reklamovanú vadu Predmetu plnenia odstrániť bezplatne, a to bezodkladne,
najneskôr však do štyridsaťosem (48) hodín od okamihu doručenia reklamácie vady Predmetu
plnenia zo strany Kupujúceho na emailovú adresu Predávajúceho podľa bodu 6.3 tohto článku
tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady Predmetu
plnenia a/alebo časovú náročnosť úkonov nevyhnutných na odstránenie reklamovanej vady
Predmetu plnenia a/alebo objektívnu dostupnosť náhradných dielov potrebných
na odstránenie reklamovanej vady Predmetu plnenia písomne nedohodnú na inej primeranej
lehote odstránenia reklamovanej vady Predmetu plnenia, ktorá však nesmie presiahnuť
tridsať (30) kalendárnych dní od okamihu doručenia reklamácie vady Predmetu plnenia
zo strany Kupujúceho na emailovú adresu Predávajúceho podľa bodu 6.3 tohto článku tejto
Zmluvy.

6.6

Predávajúci je povinný po riadnom odstránení reklamovanej vady Predmetu plnenia predložiť
Kupujúcemu na podpis písomný preberací protokol o odstránení reklamovanej vady Predmetu
plnenia, pričom pokiaľ tak neuskutoční, reklamovaná vada Predmetu plnenia sa nepovažuje
za odstránenú.

6.7

V prípade, ak Predávajúci neodstraňuje reklamované vady Predmetu plnenia riadne a včas,
t. j. za podmienok a v lehotách podľa tejto Zmluvy alebo ak Predávajúci začne reklamované
vady Predmetu plnenia odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne a v lehotách podľa tejto
Zmluvy, má Kupujúci právo odstrániť reklamované vady Predmetu plnenia sám alebo
prostredníctvom tretej osoby, a to aj bez predchádzajúceho informovania Predávajúceho.
V takýchto prípadoch je Kupujúci oprávnený od Predávajúceho požadovať úhradu nákladov,
ktoré Kupujúci vynaložil na odstraňovanie reklamovaných vád Predmetu plnenia. Uvedeným
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postupom Kupujúceho nie sú dotknuté ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa dohodnutej
záručnej doby a zodpovednosti Predávajúceho za vady Predmetu plnenia, ktoré sa počas tejto
záručnej doby vyskytnú na Predmete plnenia, ako aj ani nároky Kupujúceho v zmysle článku
VII. tejto Zmluvy.
6.8

Doba od uplatnenia reklamácie vady Predmetu plnenia zo strany Kupujúceho
do dňa odstránenia reklamovanej vady Predmetu plnenia sa do záručnej doby Predmetu
plnenia nepočíta.

6.9

Predávajúci sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje pre Kupujúceho zabezpečovať bezplatné
pravidelné servisné prehliadky autorizovanými servismi a s tým súvisiaci bezplatný pravidelný
servis Predmetu plnenia, a to v rozsahu predpísanom výrobcom Predmetu plnenia, a po dobu
ním určenú, maximálne však po dobu piatich (5) rokov odo dňa podpísania preberacieho
protokolu oboma Zmluvnými stranami podľa bodu 5.3 článku V. tejto Zmluvy.

6.10

Požiadavku Kupujúceho podľa bodu 6.9 tohto článku tejto Zmluvy Kupujúci uplatní
u Predávajúceho
doručením
na
emailovú
adresu
Predávajúceho:
____________________________, ktorej nepretržitú funkčnosť je Predávajúci povinný počas
doby vyplývajúcej z bodu 6.9 tohto článku tejto Zmluvy zabezpečiť; požiadavka Kupujúceho
sa vzhľadom na uvedené považuje za doručenú Predávajúcemu okamihom jej odoslania
zo strany Kupujúceho. V požiadavke Kupujúci uvedie požadovaný druh úkonu podľa bodu 6.9
tohto článku tejto Zmluvy, ktorý je Predávajúci povinný zabezpečiť.

6.11

Predávajúci je povinný prijatie požiadavky Kupujúceho podľa bodu 6.9 tohto článku tejto
Zmluvy potvrdiť bezodkladne, a to vo forme zaslania potvrdzovacej odpovede na emailovú
adresu Kupujúceho, z ktorej mu bola požiadavka Kupujúceho podľa bodu 6.9 tohto článku tejto
Zmluvy odoslaná.

6.12

V prípade požiadavky Kupujúceho podľa bodu 6.9 tohto článku tejto Zmluvy je Predávajúci
povinný zabezpečiť bezplatné pravidelné servisné prehliadky autorizovanými servismi
a s tým súvisiaci bezplatný pravidelný servis Predmetu plnenia, bezodkladne, najneskôr
však do štyridsaťosem (48) hodín od okamihu doručenia požiadavky Kupujúceho podľa bodu
6.9 tohto článku tejto Zmluvy na emailovú adresu Predávajúceho podľa bodu 6.10 tohto článku
tejto Zmluvy, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú na inej primeranej lehote, ktorá
však nesmie presiahnuť tridsať (30) kalendárnych dní od okamihu doručenia požiadavky
Kupujúceho podľa bodu 6.9 tohto článku tejto Zmluvy na emailovú adresu Predávajúceho
podľa bodu 6.10 tohto článku tejto Zmluvy.

6.13

Predávajúci je povinný po každej pravidelnej servisnej prehliadke autorizovanými servismi
a s tým súvisiacim bezplatným pravidelným servisom Predmetu plnenia, zabezpečiť zápis
o vykonaných úkonoch podľa bodu 6.9 tohto článku tejto Zmluvy do príslušnej dokumentácie
Predmetu plnenia resp. vydanie listiny preukazujúcej vykonanie úkonu podľa bodu 6.9 tohto
článku tejto Zmluvy v rámci Predmetu plnenia, pričom pokiaľ uvedené nezabezpečí, úkon
podľa bodu 6.9 tohto článku tejto Zmluvy sa nepovažuje za vykonaný.

6.14

V prípade, ak Predávajúci nezabezpečí bezplatné pravidelné servisné prehliadky
autorizovanými servismi a s tým súvisiaci bezplatný pravidelný servis Predmetu plnenia,
riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách podľa tejto Zmluvy alebo ak Predávajúci
zabezpečí začatie vykonávania týchto úkonov, ale nepokračuje v nich riadne a v lehotách
podľa tejto Zmluvy, má Kupujúci právo zabezpečiť tieto úkony sám alebo prostredníctvom
tretej osoby, a to aj bez predchádzajúceho informovania Predávajúceho. V takýchto prípadoch
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je Kupujúci oprávnený od Predávajúceho požadovať úhradu nákladov, ktoré Kupujúci vynaložil
na zabezpečenie pravidelných servisných prehliadok autorizovanými servismi
a s tým súvisiaci pravidelný servis Predmetu plnenia. Uvedeným postupom Kupujúceho
nie sú dotknuté nároky Kupujúceho v zmysle článku VII. tejto Zmluvy.
6.15

V prípade, ak Kupujúci nebude mať z dôvodov podľa bodu 6.5 a/alebo 6.12 tohto článku tejto
Zmluvy Predmet plnenia alebo jeho časť k dispozícii po dobu pätnásť (15) kalendárnych dní,
od nasledujúceho dňa (vrátane) je Predávajúci povinný pre Kupujúceho zabezpečiť náhradný
Predmet plnenia alebo jeho časť s totožnou špecifikáciou, ktorý je Kupujúci po dobu trvania
dôvodov podľa bodu 6.5 a/alebo 6.12 tohto článku tejto Zmluvy oprávnený bezplatne užívať.
VII.
Zodpovednosť za škody a sankcie

7.1

Zodpovednosť Predávajúceho za škody spôsobené Kupujúcemu porušením ustanovení tejto
Zmluvy zo strany Predávajúceho sa riadi ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.2

V prípade omeškania Predávajúceho so splnením jeho povinnosti podľa bodu 5.1 článku V.
tejto Zmluvy, má Kupujúci voči Predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
dvesto (200,00) EUR za každý aj začatý deň omeškania Predávajúceho so splnením tejto
povinnosti.

7.3

V prípade omeškania Predávajúceho so splnením jeho povinnosti podľa bodu 6.5 článku VI.
tejto Zmluvy, má Kupujúci voči Predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
päťdesiat (50,00) EUR za každý aj začatý deň omeškania Predávajúceho so splnením tejto
povinnosti.

7.4

V prípade omeškania Predávajúceho so splnením jeho povinnosti podľa bodu 6.12 článku VI.
tejto Zmluvy, má Kupujúci voči Predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
päťdesiat (50,00) EUR za každý aj začatý deň omeškania Predávajúceho so splnením tejto
povinnosti.

7.5

V prípade omeškania Predávajúceho so splnením jeho povinnosti podľa bodu 6.15 článku VI.
tejto Zmluvy, má Kupujúci voči Predávajúcemu nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške
päťdesiat (50,00) EUR za každý aj začatý deň omeškania Predávajúceho so splnením tejto
povinnosti.

7.6

Úhradou zmluvnej pokuty zo strany Predávajúceho nie je dotknutý nárok Kupujúceho
na náhradu škody v plnej výške.
VIII.
Osobitné ustanovenia

8.1

Predávajúci je v súvislosti s dodaním Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy Kupujúcemu
oprávnený realizovať časť Predmetu plnenia prostredníctvom subdodávateľa resp. viacerých
subdodávateľov. Oprávnenie Predávajúceho podľa predchádzajúcej vety sa však nevzťahuje
na dodanie Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy prostredníctvom subdodávateľa resp.
viacerých subdodávateľov ako celku. Zodpovednosť za dodanie Predmetu plnenia podľa tejto
Zmluvy v prípade realizácie časti Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy prostredníctvom
subdodávateľa resp. viacerých subdodávateľov nesie v celom rozsahu Predávajúci.
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8.2

Predávajúci je v čase uzavretia tejto Zmluvy povinný uviesť údaje o všetkých známych
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, ak ide o subdodávateľa, ktorý má povinnosť
zápisu do Registra partnerov verejného sektora. Táto povinnosť Predávajúceho v rovnakom
rozsahu platí aj pri každej zmene subdodávateľa.

8.3

Predávajúci vyhlasuje, že vzhľadom na charakter finančného plnenia podľa tejto Zmluvy spĺňa
a počas trvania tejto Zmluvy bude spĺňať všetky a akékoľvek požiadavky pre neho vyplývajúce
zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“). Predávajúci v tejto súvislosti vyhlasuje,
že v prípade, ak bude Predmet plnenia podľa tejto Zmluvy realizovať prostredníctvom
subdodávateľa, každý subdodávateľ Predávajúceho spĺňa a počas trvania tejto Zmluvy bude
spĺňať všetky a akékoľvek požiadavky pre takéhoto subdodávateľa vyplývajúce zo Zákona
o RPVS, ak takéto požiadavky zo Zákona o RPVS pre neho vyplývajú.

8.4

Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly / auditu / overovania vykonávaných vo vzťahu
ku Kupujúcemu a/alebo k Predmetu plnenia zo strany oprávnených osôb, poskytnúť
Kupujúcemu a oprávneným osobám všetku nimi požadovanú súčinnosť a plniť všetky
povinnosti a záväzky, ktoré sa na Predávajúceho v tejto súvislosti vzťahujú alebo sa neho môžu
vzťahovať, najmä, nie však výlučne, povinnosti týkajúce sa predkladania a uchovávania
dokumentácie súvisiacej s realizáciou Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy, a to po dobu
platnosti a účinnosti, resp. dobu vyplývajúcu z tejto Zmluvy, ako aj po dobu platnosti
a účinnosti, resp. po dobu vyplývajúcu zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku uzavretej medzi Kupujúcim a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku
dňa 6.5.2022 zverejnenej v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „Zmluva o poskytnutí NFP“).
V tejto súvislosti sú oprávnenými osobami najmä:
a)

poskytovateľ nenávratného finančného príspevku a ním poverené osoby,

b)

útvar vnútorného auditu riadiaceho orgánu alebo sprostredkovateľského orgánu
a nimi poverené osoby,

c)

Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,

d)

orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (úrad vládneho auditu) a osoby poverené
na výkon kontroly / auditu,

e)

splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

f)

orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

g)

osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

8.5

Zmluvné strany sa zaväzujú v rámci zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou dodržiavať
a presadzovať platné všeobecne záväzné právne predpisy zakazujúce korupciu.

8.6

Kupujúci je oprávnený započítať pohľadávku Predávajúceho, a to aj v prípade, že táto
pohľadávka Predávajúceho ešte nie je splatná, so svojimi pohľadávkami voči Predávajúcemu,
ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených Predávajúcim alebo sankcií voči Predávajúcemu alebo
z iných záväzkov Predávajúceho voči Kupujúcemu a Predávajúci k tomu týmto dáva
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Kupujúcemu svoj súhlas. V prípade jednostranného započítania splatnej a nesplatnej
pohľadávky zaniknú (stretnú sa) pohľadávky okamihom, kedy bude prejav vôle smerujúci
k započítaniu doručený druhej Zmluvnej strane. Predávajúci nie je oprávnený započítať
akúkoľvek pohľadávku Kupujúceho so svojimi pohľadávkami voči Kupujúcemu.
8.7

Predávajúci nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy vrátane
postúpenia pohľadávky vzniknutej podľa tejto Zmluvy alebo s ňou súvisiacej na tretie osoby.

8.8

Predávajúci nie je oprávnený zriadiť záložné právo na pohľadávky, ktoré mu vzniknú z tejto
Zmluvy voči Kupujúcemu.
IX.
Trvanie Zmluvy

9.1

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcom po dni doručenia správy z kontroly obstarania predmetu zákazky v zmysle
Výzvy zo strany poskytovateľa nenávratného finančného príspevku podľa Zmluvy o poskytnutí
NFP, ktorej výsledkom bude schválenie procesu obstarania predmetu zákazky v zmysle Výzvy.
Deň schválenia procesu obstarania predmetu zákazky podľa Výzvy zo strany príslušného
kontrolného orgánu oznámi Kupujúci Predávajúcemu zaslaním na emailovú adresu
Predávajúceho: ____________________________.

9.2

Táto Zmluva zaniká:

9.3

a)

písomnou dohodou oboch Zmluvných strán o skončení trvania tejto Zmluvy
ku dňu uvedenú v takejto dohode,

b)

písomnou výpoveďou Kupujúceho aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou dobou jeden
(1) mesiac počítanou od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho
po kalendárnom mesiaci, v ktorom došlo k doručeniu výpovede Predávajúcemu,

c)

písomným odstúpením od tejto Zmluvy podľa bodu 9.3 alebo 9.4 tohto článku tejto
Zmluvy.

Kupujúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak:
a)

sa Predávajúci dostane do omeškania s dodaním Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy
o viac ako desať (10) pracovných dní alebo

b)

Predávajúci porušil akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu mu z tejto Zmluvy a k náprave
nedošlo ani po uplynutí dodatočnej lehoty pätnásť (15) pracovných dní poskytnutej
Predávajúcemu v písomnej výzve uskutočnenej zo strany Kupujúceho alebo

c)

sa akékoľvek vyhlásenie Predávajúceho podľa tejto Zmluvy ukázalo ako nepravdivé,
neúplné alebo nesplnené alebo

d)

v procese Výzvy Predávajúci predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé,
neúplné alebo skreslené údaje alebo

e)

Predávajúci vstúpil do likvidácie alebo sa voči Predávajúcemu začalo konkurzné alebo
reštrukturalizačné konanie alebo
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f)

dôjde ku skončeniu trvania / zrušeniu Zmluvy o poskytnutí NFP z akýchkoľvek
dôvodov alebo

g)

výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany poskytovateľa nenávratného
finančného príspevku Kupujúcemu na základe Zmluvy o poskytnutí NFP uzavretej
medzi Kupujúcim a poskytovateľom nenávratného finančného príspevku neumožňujú
financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania resp. z tejto Zmluvy alebo
žiadosť o poskytnutie nenávratných finančných prostriedkov nebude schválená.

9.4

Predávajúci je oprávnený písomne odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak sa Kupujúci dostane
do omeškania s úhradou faktúry za dodanie Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy o viac ako
šesťdesiat (60) dní od uplynutia lehoty jej splatnosti.

9.5

V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy táto Zmluva zaniká dňom doručenia písomného
oznámenia odstupujúcej Zmluvnej strany druhej Zmluvnej strane.

9.6

Nároky Kupujúceho na náhradu škody a/alebo na úhradu sankcií podľa tejto Zmluvy a/alebo
zákonných sankcií nie sú odstúpením od tejto Zmluvy dotknuté.
X.
Záverečné ustanovenia

10.1

Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy sa môžu uskutočňovať len na základe písomného
súhlasu oboch Zmluvných strán, a to formou očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve.

10.2

Právne vzťahy touto Zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a primerane ostatnými právnymi predpismi platnými a účinnými
na území Slovenskej republiky.

10.3

Písomnosti Zmluvných strán sa doručujú na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, resp.
na aktuálnu adresu zapísanú v príslušnom registri a považujú sa za doručené dňom prevzatia
adresátom. Ustanovenia tejto Zmluvy o doručovaní prostredníctvom emailových adries
tým nie sú dotknuté; každá zo Zmluvných strán zodpovedá za funkčnosť svojich emailových
adries uvedených v tejto Zmluve.

10.4

Písomnosti Zmluvných strán sa považujú za doručené aj v prípade, ak boli vrátené
odosielateľovi pričom adresát svojím konaním alebo opomenutím zmaril doručenie
písomnosti (t. j. v prípade, ak adresát odmietol prevzatie písomnosti, je neznámy, alebo
ak v odbernej lehote písomnosť neprevzal). Vo všetkých prípadoch uvedených
v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia Zmluvy sa písomnosť považuje za doručenú
uplynutím tretieho (3.) dňa odo dňa jej odoslania. Účinky doručenia nastanú aj vtedy,
ak sa adresát o obsahu a doručení písomnosti nedozvedel.

10.5

V prípade, že niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné
alebo sa takým stane neskôr, nebude to mať vplyv na platnosť, účinnosť ani vykonateľnosť
ostatných ustanovení tejto Zmluvy a každá Zmluvná strana sa zaväzuje na výzvu druhej
Zmluvnej strany uzavrieť s ňou novú zmluvu, resp. dodatok k tejto Zmluve, ktorým sa nahradí
dotknuté (neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné) ustanovenie, pokiaľ to bude potrebné
a/alebo vhodné na úplné dosiahnutie účelu sledovaného Zmluvnými stranami pri uzatváraní
tejto Zmluvy. Nové ustanovenie pritom musí čo najviac zodpovedať účelu sledovanému
dotknutým (nahrádzaným) ustanovením.
9

10.6

Neoddeliteľnými súčasťami tejto Zmluvy sú jej nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – Kúpna cena,
Príloha č. 2 – špecifikácia Predmetu plnenia.

10.7

Táto Zmluva je vyhotovená v troch (3) rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom
Kupujúci obdrží dva (2) jej rovnopisy a Predávajúci jeden (1) jej rovnopis.

10.8

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená,
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne
prejavili, na dôkaz čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje podpisy.

V Trenčíne dňa ______________

V ______________ dňa ______________

Kupujúci:

Predávajúci:

____________________________
Ing. Michal Bahelka, MSc.
predseda predstavenstva
RZP, a.s.

____________________________
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Príloha č. 1 – Kúpna cena (v zmysle ponuky úspešného uchádzača)
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Príloha č. 2 – špecifikácia Predmetu plnenia (v zmysle ponuky úspešného uchádzača)
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PRÍLOHA Č. 3 – FORMULÁR PONUKY UCHÁDZAČA
„Nákup zdravotníckeho vybavenia – dezinfekčný prístroj + germicídny žiarič + generátor ozónu“
ČASŤ A: CENA PREDMETU ZÁKAZKY

P.
č.

Názov predmetu zákazky

Nákup zdravotníckeho vybavenia –
1 dezinfekčný prístroj + germicídny žiarič +
generátor ozónu
Nákup zdravotníckeho vybavenia –
2 dezinfekčný prístroj + germicídny žiarič +
generátor ozónu
Nákup zdravotníckeho vybavenia –
3 dezinfekčný prístroj + germicídny žiarič +
generátor ozónu

Názov tovaru

Jednotková
Merná
Počet
cena bez
jednotka jednotiek
DPH
[EUR]

dezinfekčný prístroj

počet

24

germicídny žiarič

počet

24

generátor ozónu

počet

24

Celková cena
bez DPH [EUR]

Celková cena
s DPH [EUR]

SPOLU

ČASŤ B: ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY

Kategória

Dezinfekčný prístroj

Špecifikácia, parametre a technické požiadavky
predmetu zákazky
Automatický vzduchový dezinfekčný prístroj pre
operatívnu a komplexnú dezinfekciu priestorov
sanitných vozidiel RZP, RLP

Špecifikácia, parametre a technické informácie
ponúkaného tovaru
(ak ponúkaný tovar spĺňa požiadavky predmetu zákazky, uchádzač
uvedie „ÁNO“, ak nespĺňa, uchádzač uvedie „NIE“, ak nie je v príslušnej
požiadavke uvedené inak napr. uchádzač uvedie presnú hodnotu)

Kombinácia chemickej a fyzikálnej dezinfekcie –
roztok H2O2 a submikrónový proces aerosolizácie v
priestore
Bezkontaktná dezinfekcia vzduchu a povrchov
Operatívna dezinfekcia ambulancie od vírusov,
baktérií a patogénov aj na ťažko dostupných
povrchoch do max. 10 minút bez prítomnosti
personálu
Komplexná dezinfekcia ambulancie od vírusov,
baktérií a patogénov aj na ťažko dostupných
povrchoch do max. 30 minút bez prítomnosti
personálu
Možnosť nastavenia dĺžky procesu podľa m3 alebo
času
Nádoba na roztok o objeme 1litra
Napájanie 230 V, 50 Hz
Hmotnosť max. 10 kg

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

Štartovací balíček spotrebného materiálu pre každý
Uchádzač uvedie presnú hodnotu
prístroj: min. 20L roztoku

Germicidný žiarič

Germicidny UV-C žiarič pre ambulantný priestor,
odolný voči nárazom, ktorý zabezpečí dekontamináciu
vzduchu a plôch, založenej na znižovaní hladiny
baktérií, vírusov a spórov plesní za pomoci žiarenia s
vlnovou dĺžkou 253,7nm.
Požadované min. parametre germicídneho žiariča:
Uchádzač uvedie presnú hodnotu
min. výkon žiarenia 55W
Ozonizér vhodný na každodenné používanie

Generátor ozónu

Vypnutie prístroja ovládané časovačom od 0 do 60
minút

Prietok vzduchu do 2,8 m3/min

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

Výstup ozónu min. 10000 mg/h

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

Napájacie napätie 230V
Hlučnosť max. 35 dB

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

Hmotnosť max. 2 kg

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

Rozmery max. 250 x 200 x 160 mm

Uchádzač uvedie presnú hodnotu

ČASŤ C: IDENTIFIKÁCIA UCHÁDZAČA

Názov uchádzača

Sídlo

IČO

Meno a priezvisko
kontaktnej osoby

Kontaktné údaje
(tel. č. + email)

Dátum

Podpis +
pečiatka (ak relevantné)

PRÍLOHA Č. 4 – SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
„Nákup zdravotníckeho vybavenia – dezinfekčný prístroj + germicídny žiarič +
generátor ozónu“

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Meno a priezvisko:

___________________________________

Adresa pobytu:

___________________________________

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) týmto
udeľujem súhlas
so spracovávaním osobných údajov uvedených v rámci ponuky predloženej uchádzačom:
_______________________________________________________________________
(názov, sídlo a IČO uchádzača)

na základe Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 2.6.2022 vyhlasovateľa RZP, a.s., Legionárska 7158/5,
911 01 Trenčín, IČO: 36 331 023. Účelom poskytnutia súhlasu je udelenie súhlasu so spracovaním
osobných údajov poskytnutých v rámci predmetnej výzvy.
Týmto vyhlásením udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov na obdobie počas trvania
predmetnej výzvy vyhlásenej vyhlasovateľom na uvedený predmet zákazky.
Beriem na vedomie, že po uplynutí viazanosti výzvy budú osobné údaje zlikvidované v súlade
so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch
a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Beriem na vedomie, že udelenie súhlasu je možné kedykoľvek odvolať a jeho odvolanie nemá
vplyv na zákonnosť už spracovaných osobných údajov do momentu odvolania súhlasu.
Zároveň s udelením súhlasu na spracovanie osobných údajom týmto vyhlasujem, že sú mi známe
informácie o mojich právach v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ
č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, a že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa čl. 13 nariadenia č. 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V_____________________ dňa ______________
Podpis dotknutej osoby

Súhlas musí byť podpísaný dotknutou osobou. Dotknutá osoba vyplní vyznačené časti súhlasu a uchádzač zabezpečí jeho
predloženie v ponuke, ak je to relevantné.

