Evidenčné číslo zmluvy predávajúceho:

kupujúceho: MsP/21/00016

Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších právnych predpisov
(ďalej len „zmluva“)
Článok I
Zmluvné strany
Predávajúci:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Zapísaný:
IČO:
IČ DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu/ IBAN:
(ďalej len ako „predávajúci“)

SELVIT, spol. s r. o.
Tichá 15A/8560, 010 01 Žilina
Jozef Seleš - konateľ
v OR Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka č. 10193/L
36 370 053
SK2020100918
Tatra banka, a. s.
SK66 1100 0000 0026 2615 0544
a

Kupujúci:
Názov:
Sídlo:
Osoba oprávnená
na podpísanie:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu /IBAN:
(ďalej len „kupujúci“)

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava
Mgr. Miroslav Antal, náčelník MsP
00603481
2020372596
Československá obchodná banka, a. s.
SK13 7500 0000 0000 2582 8293

Článok II
Predmet zmluvy
1.

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so záväzkom
predávajúceho dodať kupujúcemu predmet kúpy Automatický Defibrilátor AED ZOLL Plus, výrobné číslo
X15K800491 podľa technickej špecifikácie, ktorá ako príloha č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy
(ďalej len „predmet kúpy“).

2.

Predávajúci sa zaväzuje za podmienok stanovených touto zmluvou:
a) dodať kupujúcemu riadne a včas predmet kúpy identifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy,
b) vykonávať bezplatný záručný servis predmetu kúpy po dobu 5 rokov.

3.

Kupujúci sa v nadväznosti na bod 1 tohto článku zmluvy zaväzuje, za podmienok stanovených touto zmluvou,
uhradiť po prevzatí predmetu kúpy cenu v súlade s čl. III tejto zmluvy.
Článok III
Kúpna cena a platobné podmienky

1.

Cena za predmet kúpy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších právnych predpisov vo výške 999,-EUR bez DPH (slovom: deväťstodeväťdesiatdeväť EUR
bez DPH). K cene bez DPH bude pripočítaná DPH podľa účinného právneho predpisu upravujúceho výšku
DPH ku dňu zdaniteľného plnenia.
Cena bez DPH
999,00 EUR
20% DPH
199,80 EUR
Cena s DPH
1 198,80 EUR

2.

V kúpnej cene podľa bodu 1 tohto článku zmluvy je zahrnutá aj pravidelná kontrola funkčnosti prístroja
a záručný servis predmetu kúpy na obdobie 5 rokov od riadneho dodania predmetu kúpy kupujúcemu vrátane
dodávok nových elektród, ako aj všetky náklady spojené alebo súvisiace so splnením záväzku predávajúceho
podľa čl. II bodu 1 tejto zmluvy.

3.

Predávajúci po riadnom dodaní predmetu kúpy vystaví kupujúcemu faktúru, ktorej prílohou musí byť kupujúcim
potvrdený dodací list alebo preberací protokol a doručí ju kupujúcemu. Faktúra musí spĺňať náležitosti
daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej
správne vystavená, kupujúci ju vráti predávajúcemu na doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti
začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej faktúry predávajúcemu kupujúcemu.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu.

5.

Úhrada kúpnej ceny bude vykonávaná v mene euro bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho
uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

6.

Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy kúpnej ceny z účtu kupujúceho na účet
predávajúceho. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je oprávnený vystaviť na úhradu kúpnej ceny
preddavkové zálohové faktúry.
Článok IV
Dodacie podmienky

1.

Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpy do miesta plnenia, ktorým je sídlo Mestskej polície hlavného
mesta SR Bratislavy, Gunduličova 10, Bratislava.

2.

Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet kúpnej zmluvy v lehote do 15 pracovných dní odo dňa
účinnosti tejto kúpnej zmluvy. Naloženie a dopravu predmetu kúpy na miesto plnenia zabezpečuje
predávajúci na vlastné náklady a zodpovednosť tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana predmetu
kúpy pred poškodením

3.

Prevzatie predmetu kúpy v mieste plnenia potvrdí kupujúci svojím podpisom na dodacom liste resp. preberacom
protokole.

4.

Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu kúpy, ak tento nie je dodaný v súlade s podmienkami
tejto zmluvy.

5.

Termín dodania predmetu kúpy je predávajúci povinný kupujúcemu oznámiť najmenej 2 pracovné dni vopred
e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu: miroslav.klimek@mp.bratislava.sk. Kupujúci bez zbytočného odkladu
termínu dodania predávajúcemu potvrdí alebo navrhne iný vhodný termín dodania v rámci dodacej lehoty.

6.

Zmluvné strany sa dohodli, že k nadobudnutiu vlastníckeho práva k predmetu kúpy kupujúcim, a k prechodu
nebezpečenstva škody na tovare z predávajúceho na kupujúceho, dochádza okamihom prevzatia riadne
dodaného tovaru oprávnenou osobou kupujúceho v mieste dodania.

7.

Nedodržanie dodacej lehoty predávajúcim sa bude považovať za podstatné porušenie tejto zmluvy.
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Článok V
Sankcie
1.

V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu kúpy má kupujúci právo požadovať od
predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z kúpnej ceny za každý deň omeškania.

2.

V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny alebo jej časti má predávajúci právo požadovať
zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,03 % z nezaplatenej sumy kúpnej ceny za každý deň
omeškania.
Článok VI
Záruka na akosť

1.

Predávajúci je povinný dodať riadne a včas predmet kúpy, ktorý spĺňa technickú špecifikáciu podľa prílohy
č. 1 tejto zmluvy, bez faktických a právnych vád, v dohodnutej akosti, spĺňajúci normy STN, vrátane všetkej
dokumentácie potrebnej k prevádzke/užívaniu predmetu kúpy.

2.

Predávajúci touto zmluvou preberá záväzok, že predmet kúpy bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a
že si zachová požadované a obvyklé vlastnosti /vrátane akosti/ najmenej počas záručnej doby 36 mesiacov,
ktorá začne plynúť odo dňa riadneho dodania predmetu kúpy.

3.

Počas záručnej doby má kupujúci nároky z vád tovaru, ktoré mu prislúchajú v zmysle ustanovenia § 436 a
nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

4.

Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemôže užívať predmet kúpy pre jeho vady.

5.

Predávajúci je povinný odstrániť vady predmetu kúpy opravou, ak sú vady opraviteľné, alebo výmenou za
nový tovar podľa dohodnutej špecifikácie bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa ich
uplatnenia kupujúcim. Predávajúci sa zaväzuje, že s odstraňovaním vady začne najneskôr do 7 kalendárnych
dní od oznámenia vady.
Článok VII
Záverečné ustanovenia

1.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia na webovom sídle kupujúceho.

2.

Predávajúci podpísaním tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou kupujúceho zverejniť túto
zmluvu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších
predpisov.

3.

Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných očíslovaných dodatkov, podpísaných
oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy z tejto zmluvy sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej
republiky, najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci nie je oprávnený postúpiť inému svoju pohľadávku vzniknutú z
titulu plnenia podľa tejto zmluvy.

6.

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po dvoch
(2) rovnopisoch.

7.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzavreli
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ju v tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok, ale slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, na znak čoho ju
vlastnoručne podpisujú.
8.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – Technická špecifikácia

V Žiline, dňa 29.03.2021

V Bratislave, dňa 26.03.2021

SELVIT, spol. s r.o.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Jozef Seleš
konateľ, v.r.

Mgr. Miroslav Antal
náčelník MsP, v.r.
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Príloha č. 1
Technická špecifikácia

AED ZOLL Plus:
✓ defibrilátor je určený pre dospelých aj detských pacientov – sám rozpozná detské elektródy a
prispôsobí úroveň energie
✓ menu a hlasové inštrukcie v českom jazyku
✓ Defibrilácia: bifázická technológia RBW (kompenzuje špičkový prúd tak, aby znížil záťaž
pacienta)
✓ Voľba energie: automatická, vopred naprogramovaná (120J, 150J a 200J)
✓ Doba nabíjania: s novými batériami menej ako 10 sek.
✓ Riadiaca funkcia pri defibrilácii: defibrilátor vyhodnotí pripojenie elektród a pacientovo EKG;
následne určí, či je potrebný defibrilačný výboj
✓ Defibrilovateľný rytmus: ventrikulárna fibrilácia s amplitúdou >100μV a ventrikulárna
tachykardia so širokým QRS komplexom a frekvenciou vyššou ako 150 úderov za minútu
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

LCD obrazovka 6,6 x 3,3 cm
Odozva displeja: 2,6 sekundy
Napájanie: Lítium-mangánové batérie typu 123A (10 ks)
Kapacita batérií: nové batérie pri 20°C – 5 rokov (300 výbojov) alebo 13 hodín kontinuálneho
monitorovania a defibrilovania. Koniec životnosti batérií je vyznačené červeným „X“ (obvykle ostáva
ešte 100 defibrilačných výbojov alebo 0,5 hodiny kontinuálneho monitorovania a defibrilácií)
Elektródy typu CPR-D umožňujú prístroju vyhodnotiť efektivitu masáže (prístroj poskytuje hlasové
pokyny)
Prístroj vykonáva automatický samotest 1-krát za 7 dní, aby bola zabezpečená jeho pripravenosť na
použitie
Rozmery: 13,3 x 24,1 x 29,2 cm
Hmotnosť: 3,1 kg

Základná zostava obsahuje:
-

bifázický automatický externý defibrilátor s LCD obrazovkou
nalepovacie elektródy CPR-D pre dospelých s vyhodnotením efektivity masáže
jednorazová sada pri poskytovaní KPR
10 ks batérií
transportný obal (taška)
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