
Kúpna zmluva č. Z20221670_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
Sídlo: Strojárenská 13, 04001 Košice, Slovenská republika
IČO: 31256911
DIČ: 2021823892
IČ DPH: SK2021823892
Bankové spojenie: IBAN: SK8602000000000060131512
Telefón: 0556824103

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: OVN s.r.o.
Sídlo: Veľkomoravská 2162/16B, 91105 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 46953981
DIČ: 2023705090
IČ DPH: SK2023705090
Bankové spojenie: IBAN: SK0575000000004017770026, BIC: CEKOSKBX
Telefón: 0903566441

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kyslíkový koncentrátor Philips Everflo alebo ekvivalent
Kľúčové slová: oxygenátory, kyslíková liečba
CPV: 33157810-6 - Jednotka na kyslíkovú liečbu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kyslíkový koncentrátor Philips Everflo alebo ekvivalent

Funkcia

Liečba kyslíkom

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet kyslíkových koncentrátorov ks 10

prietok l/min 1 5

Koncentrácia kyslíka % 90 96

Výstupný tlak KPa 45

Hladina zvuku dBa 44

Hmotnosť kg 15

Spotreba W 300

Rozmery v x š x h cm 58 x 38 x 24

Fungovanie prístroja pri teplote C -13 32

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Norma ISO 8359 áno
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Akustický alarm áno

Nový prístroj (nepoužívaný) áno

Príslušenstvo áno, pre každý kus kyslíkového koncentrátora v rozsahu: 5 ks 
kanýl, 1 ks zvlhčovač, 1 ks hadica 2 metre, 1 ks hadica 8metrov

zvukový alarm pri poklese kyslíka pod 70 % áno

Držiak a kolieska pre jednoduchú manipuláciu áno

Plynulá regulácia prietoku až do hodnoty 5 l/min

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Dodávateľ je povinný objednávateľovi do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy predložiť podrobný zoznam tovaru s uvedením
obchodného názvu a technickej špecifikácie tovaru vrátane rozpisu ceny (s DPH, bez DPH) na všetky položky vo formáte 
(pdf.).

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Dodávateľ do svojej ponúknutej ceny zahrnie všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky a to najmä: dopravné 
náklady, náklady na manipuláciu, balenie, nakladanie, vykladanie, dodanie, kontrolu a všetky ďalšie náklady, ktoré sa môžu 
vyskytnúť v súvislosti s plnením predmetu zmluvy.

Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť autorizovaný záručný a pozáručný servis.

Záručná doba na predmet plnenia, vrátane príslušenstva a výbavy je minimálne 24 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu 
plnenia. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú predmet plnenia nemohol byť v záručnej dobe využívaný z dôvodu vady 
týkajúcej sa záruky. Nástup na servis od nahlásenia do 48 hodín.

Dodávateľ sa zaväzuje v záručnej dobe zabezpečiť pre kupujúceho bezplatné odstránenie prípadných vád predmetu plnenia, 
ktoré nie sú zapríčinené objednávateľom. V rámci záručnej doby jedna preventívna prehliadka predmetu zákazky ročne 
zdarma.

Lehota dodania: do dvoch týždňov

Spôsob financovania - bezhotovostným platobným stykom. Splatnosť faktúry je 90 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ pri odovzdaní tovaru odovzdá objednávateľovi dodací list, protokol o zaškolení 
personálu a uvedenia prístroja do prevádzky a faktúru. Oprávnený zástupca objednávateľa potvrdením dodacieho listu potvrdí 
prevzatie tovaru.

Dodávateľ odovzdá spolu s predmetom zákazky kupujúcemu všetky doklady, platné certifikáty, resp. vyhlásenia o zhode a 
dokumenty vzťahujúce sa k prístroju, k jeho prevzatiu a k užívaniu. Všetky doklady a dokumenty musia byť vyhotovené v 
slovenskom jazyku.

V prípade doručenia iného tovaru, alebo tovaru, ktorý nesplňuje všetky špecifikácie, alebo osobitné požiadavky verejného 
obstarávateľa, požadujeme vrátenie peňazí.

Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie konkrétneho výrobku alebo výrobcu, verejný 
obstarávateľ v takomto prípade pripustí ekvivalentné plnenie, za ktoré sa bude považovať výrobok rovnakých alebo 
vyššíchparametrov ako sú uvedené v opise predmetu zákazky/zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasujú, že pohľadávky, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy, nie je možné postúpiť na tretiu osobu bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Strana 2 z 3 



Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice I
Obec: Košice - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Strojárenská 13

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.03.2022 15:07:00 - 24.03.2022 15:07:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 10,0000

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: 4 329,17 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 195,00 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 3.7, 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 Z20221670

V Bratislave, dňa 09.03.2022 16:00:02

Objednávateľ:
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
OVN s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20221670


Zákazka


Identifikátor Z20221670


Názov zákazky Kyslíkový koncentrátor Philips Everflo alebo ekvivalent


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/320768


Dodávateľ


Obchodný názov OVN s.r.o.


IČO 46953981


Sídlo Veľkomoravská 2162/16B, Trenčín, 91105, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 9.3.2022 8:11:08


Hash obsahu návrhu plnenia 76PWvUv2IsdmC938dvrj0n7FkeMXsrmzoaVTetEMp84=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Firma OVN s.r.o. sa zaoberá hlavne výrobou PSA kyslíkových generátorov pre nemocnice.
Zabezpečujeme záručný a pozáručný servis kyslíkových koncentrátorov značky OVN s.r.o. ako aj
predaj a výmenu náhradných dielov.


Prílohy:
Cenová ponuka VOÚG sv. Lukáša v Košiciach n.o..pdf (Cenová ponuka pre VOÚG sv. Lukáša v
Košiciach n.o. - OVN s.r.o. )










OVN s.r.o.              
Adresa:  Veľkomoravská 2162/16B , 91105 Trenčín    
Slovensko,  mail: ovn@ovn.sk   



Tel. č.: +421 903 771 150 
www.ovn.sk   



YOUR THE BEST SOLUTION  OF PSA GENERATORS NITROGEN and OXYGEN, HYDROGEN GENERATORS ,FILTRATION 
and SEPARATION AIR 



 
 



 



Cenová ponuka – Vysokošpecializovaný odborný ústav 
geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n.o. 



 
OVN OXYBABY 5A   1-5 l / min  
Lekársky koncentrátor na výrobu kyslíka pre použitie v zdravotníckych zariadeniach, vo 
veterinárnych ambulanciách, v domácnostiach a v salónoch krásy (mezoterapia, 
oxygenoterapia). 
 
 



CENOVÁ PONUKA: 
 



OXYBABY 5A…………… 10 ks ..............7 980,00 € s DPH  
 
Dodanie: DOPRAVA ZDARMA  
Termín dodania: podľa dohody 14.03.2022 – 24.03.2022  
Platobné podmienky: splatnosť faktúry 90 dní od jej doručenia 
objednávateľovi   



POPIS: 



• vysoká čistota kyslíka 93% + - 3% pri prietoku 5l / min 
• obsahuje ochranný systém proti preťaženiu 
• časovač, možnosť nastavenia pracovného času 
• automatická funkcia alarmu: alarm zlyhania napájania, alarm nízkeho napätia 
• meranie čistoty kyslíka je zabezpečené 1x ročne servisným technikom firmy OVN s.r.o. 
• molekulové sito ZEOLIT dovoz Francúzsko CECA 
• dlhá životnosť, viac ako 18 000 hodín 
• nízka spotreba elektrickej energie 
• 2 roky záruka a pozáručný servis 
• certifikáty CE, ISO 9001, ISO 13485 MEDICAL 
• vhodný na použitie vo vysokých nadmorských výškach 
• na kolieskach pre ľahkú manipuláciu 
• zvlhčovač proti vysúšaniu slizníc 



 
Parametre produktu: 



Model OVN OXYBABY 5A 



Čistota kyslíka ≥ 93% ± 3 (V / V) / 5l 



Napätie 
AC220V ± 22V, 50 Hz ± 1 Hz / AC110V ± 15V, 60 Hz 



± 1 Hz 
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OVN s.r.o.              
Adresa:  Veľkomoravská 2162/16B , 91105 Trenčín    
Slovensko,  mail: ovn@ovn.sk   



Tel. č.: +421 903 771 150 
www.ovn.sk   



YOUR THE BEST SOLUTION  OF PSA GENERATORS NITROGEN and OXYGEN, HYDROGEN GENERATORS ,FILTRATION 
and SEPARATION AIR 



 
 



Výstupný tlak 20kPa ~ 60 kPa 



Prietok 1-5 l / min 



Hladina zvuku menej ako 45 dB 



Spotreba energie  300Watts 



Farba  biela  



Čistá hmotnosť  15kg 



Rozmer 34.4 x 30.6 x 56.5 (cm) 



Záruka 2 roky 



Štandardné príslušenstvo 



1x napájací kábel 



1x náhradná pripojovacia hadička zvlhčovacej fľaše 



1x zvlhčovacia fľaša 



2x prachový filter  



2x vnútorný HEPA filter 



2x nosová kanyla 



1x užívateľská príručka 



1x záručný list 



Dodatočné príslušenstvo 



3x nosová kanyla  



1x predlžovacia hadička 2,0m 



1x predlžovacia hadička 7,6m 



 
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať!  
 
Tešíme sa na spoluprácu s Vami!  
 
S pozdravom a prianím pekného dňa   
 



OvN s.r.o.   



IČO: 46 953 981 
IČ DPH: SK 2023705090 
Veľkomoravská 2162/16B, 911 05, Trenčín 
Adresa prevádzky: Zlatovská 2195/36, 911 05, Trenčín 
Konateľ: Jana Ševčíková - 00421 903 771 150 
ovn@ovn.sk 
www.ovn.sk  
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