
Kúpna zmluva
uzatvorená v zmysle §409 a nasl, obchodného zákonnlka

l. zmluvné atrany
1.1 Kupujúci :

obchodné meno: Nemocnicá s poliklinikou Myjava
sidlo: stiaromyjavská 59, 907 01 Myjava, slovenská républiká
lčoi00610721
DlČ|2o21039988
lč DPHI sK2021039988
Bankové §poienie: IBAN: sK98 8180 0000 0070 0051 0627
Telefón: 03/6979111
(dalej len ,kupuiúci')

1,2 Píedávajúca .
obchodné meno: PHARMACARE sLoVAK|A, s.r,o.
sidlo: cabaj504, 951 17 cabaj Čápoí, slovenská republika
lčo: 36246590
DlČl2020í66830
lč DPH:sK2020166830
Telefón: 0376580066
(ďalej len,predávajúca)

|l. Předm.tzmluvy
2.1 Všeob€cná špeciíikácie predmetu zmluvy|
Náov: Automaťcký exiemý deíibrilátoí AED Powerheart G5 s prislušenstvom

2,2 Funkčná a lechnická špecifkácia predmelu zmluvy|
PoloŽka Č, ,1: Autoňatický exiémý d€fibrilátor

Technické vlastnosti
30r3x9

Hmotnosť (vrálane batérie a elektród) kg 2,5
J 95 _ 354

10
Pí€vádzková teplota ,c 0 50
Téchnické vlastnosti Hodnota/charakteristika

Záchrana na 3 kíoky zapnulje pííslíoja, priloženie eleklród, stlačenie llačidla pre výboj
Krvka Bifázická skosená exponenciálna
Hlasové Výzvy VýzlY Re§cuecoách obsahuiú krokové pokyny pre používatela

zobazuie výzyy pri záciíane a dóležlé informácie o žáchráne
ZVUkové výstíahy Hlasové výzvy výslíahy syslému
Synchíonizovaný výboj Zabudovaná fUnkcia aulomatickej synchíonizácie
Detekcia pUlzU kardioslimulátora
VybaVenie píe delského pácienta áno, teíapeulický rozsah (VE) 22J až 82J, Výzvy pre ošelrenie deli

DVojjazyčnosť K dispozíciíslovenský ai an9lický jazyk, možnosť píepnulia
Navádzanie í.ekvencie a h|bky KPR v reálnom čase (volilelné),
metronóm na fíekvenciu kpR

oplické indikátory RescueReady, batéíia, údržba a stáv eleklíód
Elektíódy Jednorázové, vopred pripoiené, nepolaizované
skadovatelnosť elektród 2 roky
|,4ožnost pf po en a detskÝch e eklród

500 výbojov pn 150 VE, 450 výbojov pri 200 VE
sledovanie životnosli baléíie a elektíód
Zár!ka Ia batériu

sťahovanie EKG krivky po použitido Pc
90 minút
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odolnosť voči prachu a vode P55 (lEC 60529)
Pád MlL-sTD,810G, 516,6 (Procedúía lV) píe pád 1,22 m
0bsah balenia Deíibíilátor, KPR elektródy pre dospelých, balďia
Dalšie píislušenstvo nad rámec základného
balenia

4 páry defbíilačných eleklrod pre oospetyctr, i páioetstyČF
defibrilačných elekiód

(dalej len ,predmet ZmlUt y")

Poíušenie lejlo povinnosti sa považuje zá pod§latné porušenie zmluvných podmienok a kupujúci má píavo

2,3 osobitné požiadavky na plnenie:

Prgdávajúci§a zavázuje dodať Kupujúcemu nový, nepoužlvaný, nerepasovaný predmel zmluvy §o špecifikáciou
uvedenou v bode2,1 a 2.2lólo článku zmluvy,
zmluvná cena za píedmá zmluvy zahiňa dopravu predmetu zmIuvy na mie§to plnenia, joho inštaláciu v mieste
plnenia a zaškolenie ob§luhujúceho pórsonálu.

Predávájúci sá zavázuje kdodaniu predmetu
íepublike, re§p, v émci Euíóp§kej únie a bude
závžným právnym predpisom,

zmluvy, kloú je schválený na dovoz a píedaj v slovenskej
vyhovovať platným medzináíodným nomám, sŤN a všeobecne

Predávajúci dodá kupujúcemu všetky doklady a dokumenty týkajúce sa predmelu zmluvy, ktoré sú nevyhnulné
píe ich íiadne použivanie, predovšeikým dodací list, preberaci protokol, sprievodnú a tecinickú dokumeňáciu V
íozsahu zodpovedajúc€mu charakteru predmeiu zmluvy, návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku,
záíučný li§t, Predmet zmluvy bude poýažoyený za dodaný jého doručením na mieslo Urč€nia, inštáHciou,
zalrčením obsluhujl]ceho p€rsonátu a podpisaním preberacigho protokoh,t v dohodnulej lehote na pInenie podla
článku lll, bod 3.2 tejto zmluvy, Vpíipade omeškania predávajúcoho sdodaním ir€dmetu zmluvy izniká
kupujúc€mu nárok na uplahenie zmluvnej pokuty 0,o5 % z kúpnei ceny za keždý déň omeškenia aido jeho
ňádneho dodania,
Predmet zmluvy mU§i §plňať všelky technické vlastnosli uvedené v technickei špecirikácii Dodla bodu 2.2 tohto
článku zmluvy, Ak predmet zmluvy nebude splňať všetty lechnlcke požiadaiky, považUjé sa to za podštatné
porušenie zmlLrvných podmienok a kupujúci má píávo od§lúpiť od zmluvy.
Predávajúci sa zavázuje zabezpečiť bezplatný záručný servis a bezplatnú údžbu, tj, pravidelné
píevierky/konlroly podla.výrobcom stanovených inteívalov počáš trvania záručnejdoby k predmetu Žml;/y.
PredáVajúciv záfučnejdobe zabezpečí nástup servisného technika na opEvu predm;fu zmluvy meximálne do48
hodin od nahlásenia poíuchy do seNisného slredisk
Ak nedójde.k odsténeniu poruchy na prístroji do 4a hodin, je kupujúci opíávn€ný k uplabeniu zmluvnej pokuty
0,05 o/o z kúpnej ceny za každých žačátých 24 hodín omeškanaa až do od§tránenia poruchy, alebo poiádoviť
bezplalné zapožičanie porovnatelného pílstíoja,
Kupujúci neposkytne predávajúcemu vopíed žiadne píeddavky a ani zálohu na predmet zmluvy. sptatnosť
faklúry na zaplatenie zmluvnej ceny podla článku lV. Teilo Zmluvy je 30 kalendárnyih dní odo dňa jii dóruč€nia
Kupujúcemu,. Elektronická faklurácia v zmysle zákona ě. 21512019 z- z. o zaruč;nej elektronickej iaktulácii a
cenlá]nom ekonomickom sysléme v platnom znení §a umožňuje a kupujúci akceptujé predloženie ;lektronickej
faktuácie,
Predávajúci je,opJávne_nýrostúpiť svoje pohladávky voča objednávatelovi \rzniknuté z teilo zmluvy, podla § 524 a
nasl zákona č,40/19&l zb..občiansky zákonnik v znenlneskoršich predpisov (dalej le'n ..občia;siy ákónnik).
výlučne iba s píedchádzajúcim plsomným súhlasom kupujúceho- záloveň sa zmluvné stíany dohodfi. že právn'
úlon predávajúceho, ktorým budú ]'eho pohladávky Voči kupujúcemu poslúpené v rozpoé s dohodou'podlá
predchádzájúcejvety, pováovaný podla §39 občianskeho zákonnika za;bsolutne nepbúý.
súh]as.kupujúceho podla dvoch píedchádzajúcich viet je plainý len za podmienky, že bol ;a lakýto píávny úkon
udelený predchádžajúci pisomný súhlas Zriaďovaléla,

lll. zmlUvné podmlenky
3 1 lvliesto Plnenia zmluvy,
Štál: slovenská republika
Kraj: Tíenčiansky

obec: Niyjava
lJljca: §taromyjavská 59, Myiava 90701

3,2 Čas /lehota plnenia zmluvy:do 30,6.2021

3 3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia,
Požadované množstvo: 1 0 ks Automatický defibrilátor s KPR elektíódami pre dospelých

40 kš deíibrilačné elektródy p.e dospelých
10 ks det§ké delibíilačné eleKródy
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lv. zmluvná cena
4.1 cglková cena prodmeiu Zmluvy b€z DPH: 20 875,00 EUR

4 2 sadzba DPH:20,00i

V cabajČápore , dňa 07,06.202,1

Kupujúci:
Noífiocnica s poliklinikou Myjar

[4UDí, Heníl /ašDaílk. PhD
Riaditell ,cnice

ileavnclae srovo.,,

Nemocnica s poliklinikou
staromyjavská 59

907 01 MYJAVA

PHÁRMACARE sLoVAklÁ, s rócjlráj5n4 q51 l7 cnr l / ,, .
|co 36 2:6 5!!

]Č oPH sK2o2o i6(!]]]

4 í75,00 EUR

4.3 celková cena prédmetu zmluvyvrátane DPH: 25 o5o,oo EUR

v. záveroěné ustanovenia
5 1,Táo_zinluva nadobúde plalnosť dňom jej podpisania oboma zmluvnýfii §líanami a účinn)sť na§ledujúci deňpolel zverejnenl na webovom sldl6 kupujúceho.

5,_2 v pílpade pod§lalného poíušenia zmluvy je zmluvná slrane oplávnená od zmluvy od§l*)ať bez zbytočného
odkladu po lom, ako §a o tomto porušenl dozvedela. V prípade nepodslatného porúsena }mluvy ;e Žmluvná
slíana opávnená odstúpiť, ak st€ná, ktoá je V omeškaní, nesplní svoju povinnoiť ani v dodatočnďpíimersnej
lehole, klorá jejja to bola poskylnutá, odslúpenie od zmluvy j6 účinné dňom doručenia plsomného Óznámeniá
o odstúpenl od Zmluvy druh€jzmluvngj §trane

5,3 Tálo zmluva je vyholovená v štyroch vyhotoveniach s lým, že každá zmluvná sllar a obdžI j6dno jej

5,4 Túto. zínluvu bude mo,žné menlť a doplňať za podmi6nok stanovoných prl§lušnými vš€obecne záváznýmipíávnymi predpisml len vo fomé pí§omného a čIslovaného dodalku podpíaaného oboňa zmlr,,nými 
'lrsnaml.'

Ing. Martil ,éa§
Konal6l §poloěno§ti
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