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Nemocnica Snina, s.r.o.
Sládkovičova 3OOl3, 069 01 Snina ovz 469l2o21,16

uzatvorená podl'a § 4O9 a

KUPNA ZMLUVA
nasl. ustanovení zákona

v znení neskorších
č.513 / t99t Z.z. Obchodného zákonníka
predpisov.

KUPUJÚcl:
sídlo:
lČo:
DlC:
lČ opH:
v zastúpení:
ba n ka:
číslo účtu:

( d'alej len "kupujúci" )

PREDÁVAJÚcl:
sídlo:
lČo:
DlČ:
lČ opH:
v zastúpení:
ba n ka:
číslo účtu:
zapísaný:

( d'alej len "predávajúci" )

Článok l.
Zmluvné strany

Nemocnica Snina, s. r. o.
Sládkovičova 3OO / 3, 069 0]- Snina 1
36509108
2o22o7577o
s|<2o22o7577o
MUDr. Andrej KULAN, konateí spoločnosti
VÚS, a. s. Humenné - pobočka Snina
SK34 0200 0000 0020 7759 9655, SWIFT: SUBASKBX

B. Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
31350780
s|<2o2o297609
s|<2o2o297609
MUDr. František Vojk, na základe plnej moci
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
SK411111o00o0o12 165 790o1
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, Oddiel: Sro, vložka číslo:
5o94/B

L

článok l.
úvodné ustanovenie

Kupujúci je poskytovatelbm ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti podl'a príslušných
ustanovení zákona č.576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov a
zákonač.578/2OO4 Z. z. o poskytovatelbch, zdravotníckych pracovnkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov.
Závázkové práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia režimom Obchodného zákonnka v
platnom znení a súvisiacimi všeobecne záváznými právnymi predpismi, ktorými sú zmluvné strany tejto
kúpnej zmluvy viazaní.
Na základe yýsledkov verejnej súťaže organizovanej kupujúcim v postavení verejného obstarávatela
podl'a príslušných ustanovení zákona NR SR č.343/2OL5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov, sa zmluvné strany dohodli na podmienkach
predaja a kúpyzdravotníckeho prístroja / zdravotníckeho zariadenia / lak, ako je uvedené vobsahu
tejto zmluvy.
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článok ll.
Predmet zmluvy

Predávajúci sa zavázuje na základe tejto zmluvy dodať kupujúcemu - zdravotnícky prístroj -
zdravotnícke zariadenie infúzna pumpa typu lnfusomat Compact plus v počte 8 ks a dokovacia stanica
typu Station Compact plus s kfiom Cover Compact plus v počte 3 ks s jeho príslušenstvom, ktorého
technické parametre a funkčné vlastnosti sú presne vyšpecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá
tvorí neoddelitel'nú súčasť zmluvy.
Zdravotnícky prístroj / zdravotnícke zariadenie / bude spolufinancovaný z nenávratných finančných
prostriedkov MZ SR, ktoré po schválení projektu z eurofondov a po vykonaní kladnej kontroly verejného
obstarávania, poskytne MZ SR kupujúcemu, za účelom vyplatenia kúpnej ceny predávajúcemu.
Zmluvné strany sa dohodli, že predávalúcemu vzniká právo na vyplatenie kúpnej ceny len v prípade, že
si splní svoje povinnosti voči kupujúcemu, a to dodaním predmetu zmluvy v mieste jeho urČenia,
inštaláciou zdravotníckeho prístroja / zdravolníckeho zariadenia / a uvedením do prevádzky,
predvedením jeho funkčnosti, odborným zaškolením zodpovedných zamestnancov, dodaním
všetkých požadovaných technických dokladov k zdravotníckemu prístroju / k zdravolníckemu
zariadeniu / a podpísaním preberacieho protokolu kupujúcim.
Kupujúci sa zavázuje, dodaný zdravotnícky prístroj / zdravotnícke zariadenie / prevziaÍ v súlade
s dohodnutými zmluvnými podmienkami a zaplatiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu,
po splnení povinností uvedených v bode 3.

Termín a miesto dodania

t. Predávajúci sa zavázuje dodať zdravotnícky prístroj / zdravolnícke zariadenie / podlla ČlánXu lt.
tejto zmluvy kupujúcemu najneskdr do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia Účinnosti
tejto zmluvy,
Predávajúci sa zavázuje dopraviť kupujúcemu zdravotnícky prístroj / zdravolnícke zariadenie /
s príslušenstvom na miesto určené kupujúcim, ktoným je: Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova
3OO / 3, 069 01 Snina 1.
Zmluvné strany vyhlasujú, že predávajúci si splní svoju povinnosť voči kupujúcemu dodaním
predmetu zmluvy v mieste jeho určenia, jeho inštaláciou, uvedením do prevádzky, predvedením
funkčnosti, odborným zaškolením zodpovedných zdravotníckych zamestnancov, dodaním všetkých
požadovaných technických dokladov k zdravotníckemu prístroju / k zdravolníckemu zariadeniu /, jeho
prevzatím kupujúcim o čom bude podpísaný preberací protokol.
Predávajúci a kupujúci sa zavázujú, dohodnúť presný dátum a čas dodania zdravotnÍckeho
prístroja / zdravoIníckeho zariadenia / v rozsahu plánovaného termínu dodania predmetu zmluvy.
V prípade, že predávajúci nemóže riadne a včas dodať podl'a dohodnutých podmienok v tejto
zmluve predmet zmluvy je povinný, bezodkladne túto skutočnosť oznámiť kupujúcemu.
V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetuzmluvy uvedenýv ČlánXu ll. tejto zmluvy,
vzniká kupujúcemu právo na zmluvnú pokutu.

článok lV.
Podmienky dodania a prevzatia tovaru

Predávajúci sa zavázuje odovzdať spolu so zdravotníckym prístrojom / zdravotníckym zariadením/
kupujúcemu komplexnú písomnú dokumentáciu viažucu sa k zdravotníckemu prístroju,/
zdravotníckemu zariadeniu/, najmá technickú dokumentáciu, certifikát uýrobku alebo vyhlásenie o
zhode, návod na obsluhu, doklady k servisnej službe a iné významné dokumenty potrebné
k užívaniu prístroja / zariadenia / na výkon vlastníckeho práva.
Kupujúci sa zavázule poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri prevzatí zdravotníckeho
príslrola,/ zdravotníckeho zariadenia /, najmá zabezpečiť zdravotnícky personál na zaškolenie
a obsluhu prístroja / zariadenial na mieste určenom kupujúcim.
Uvedením zdravotníckeho prístroja/ zdravotníckeho zariadenia /do prevádzky v mieste jeho určenia,
prechádza vlastnícke právo k zdravotníckemu prístroju/ kzdravoIníckemu zariadeniu / na
kupujúceho.
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4. Kupujúcemu vzniká právo odmietnuť dodávku zdravotníckeho prístroja / zdravotníckeho zariadenia
/ alebo jeho príslušenstva v zmysle tejto zmluvy v prípade jeho nefunkčnosti alebo pri zjavných
vadách tovaru, spočívajúcich v poškodení tovaru. Zjavné vady je kupujúci povinný uplatniť
u predávajúceho ihned' pri dodaní tovaru,

5. Zmluvné Strany sa {slovne dohodli, že vady tovaru sa delia nasledovne:
a)

oríslušenstva vrátane nevhodného obalu, škrabancov a ostatné zjavné vady, ktoré sú viditel'né
"^ priamo pri dodaní predmetu zmluvy, kupujúci je povinný tieto oznámiť predávajúcemu najneskór

pri preberaní predmetu zmluvy.
b) akékolVek

,/zdravotníckeho zariadenia do prevádzky sa považujú taktiež za lavné vady, ktoré kupujúci oznámi
predávajúcemu v deň jeho predvedenia.

c) - sa považujú za skfié
vady, ktoré je kupujúci oprávnený písomne oznámiť a uplatniť u predávajúceho bez zbytočného
odkladu po ich zistení, najneskór však do 5 pracovných dní ako vady zistil.

6. Predávajúci sa zavázuje, že na dodaný predmetzmluvybude kupujúcemu poskytovať záručný
servis podl'a podmienok uvedených v čl. Vll. tejto zmluvy, ako aj pozáručný servis.

7. Zmluvné strany sa po uplynutí záručnej doby dohodnú na výbere formy pozáručného servisu.
Pozáruóný servis móže bl poskytovaný v dvoch formách:
- objednávkový servis - formou jednorazovej alebo celoročnej objednávky
, zmluvný servis vykonaný na základe uzatvorenej zmluvy formou celoročnej paušálnej platby

podl'a vzájomne dohodnutého cenníka.
Časom splnenia predmetu zmluvy sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia zdravotníckeho prístroja,

/ zdravolníckeho zariadenia / v sídle kupujúceho a splnením podmienok - jeho inštaláciou, uvedením
do prevádzky, predvedením funkčnosti, odborným zaškolením zodpovedných zdravotníckych
zamestnancov, dodaním všetkých požadovaných technických dokladov k zdravotníckemu prístroju,/
k zdravotníckemu zariadeniu/, ako i podpísaním preberacieho protokolu kupujúcim.
Predávajúci je oprávnený zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy subdodávatel'mi uvedenými v prílohe
č.3 zmluvy. V prípade potreby zmeny subdodávatel'a je predávajúci oprávnený takúto zmenu
vykonať až po odsúhlasení zo strany kupujúceho. V súlade s § 41 ods, 4 zákona o verejnom
obstarávaní je predávajúci povinný akúkol'vek zmenu údajov o subdodávatelbvi oznámiť
kupujúcemu, a to písomne. Zmeny budú realizované formou dodatku k zmluve podpísaného
oboma zmluvnými stranami. Týmto ustanovením nie je dotknutá zodpovednosť predávajúceho za
plnenie zmluvy. V prípade neuvedenia subdodávatelbv v prílohe č, 3 zmluvy musí celý predmet
zmluvy dodať predávajúci.

článox v.
Kúpna cena

Kúpna cena za zdravolnícky prístroj / zdravotníckezariadenie/ presne
ll. tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona NR SR ó. t8 / t996
neskorších a súvisiacich predpisov vo uýške 72 748 Eur
dvanásťtisícsedemstoštyridsaťosem eur bez DPH.
Celková cena ( vrátane DPH ) predstavuje sumu 15
pátnásťtisícdvestodeváťdesiatsedem eur a šesťdesiat centov,
Právo predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny vzniká dodaním a prevzatím zdravotníckeho
prístroja/ zdravotníckeho zariadenia ,/ s príslušenstvom a podpísaním preberacieho protokolu zo
strany kupujúceho.
V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním zdravotníckeho
prístroja/ zdravotníckeho zariadenia,/ s príslušenstvom a súvisiacimi službami najmá zaškolením
obsluhujúceho zdravotníckeho personálu, uvedením prístroja/ zariadenia / do prevádzky, náklady
inštalácie prístroja, vrátane dopravy a poistenia pocas prepravy.

4. Dohodnutá kúpna cena sa móže meniť dodatkami k tejto zmluve v súlade s § 18 zákona ó,

343 / 2OI5 Z. z, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení
neskorších predpisov,

5. Kupujúci sa zavázuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu na základe vystavenej faktúry po tom,
ako bol zdravotnícky prístroj / zdravolnícke zariadenie / dodaný do miesta určenia, bezchybne

9,

t vyšpecifikovaný v ČtánXu
Z. z, o cenách v znení

bez DPH, slovom:

297,60 Eur, slovom:
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uvedený do prevádzky v zmysle Čtánxu lll. a Článku lV. tejto zmluvy a ním podpísaný preberací
protokol.

6. Vystavená faktúra predávajúcim je splatná do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doruČenia
kupujúcemu a to výlučne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

článok Vl.
Zmluvná pokuta a sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, ak je kupujúci v omeškaní so splnením povinnosti zaplatiť
predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu o viac ako 10 kalendárnych dní po lehote splatnosti,
predávajúci ho móže, telefonicky alebo e-mailom vyzvať na splnenie povinnosti, priČom takáto
vyzva 1e bezplatná. Toto oprávnenie predávajúceho nemá vplyv na splatnosť faktúry.
V prípade, že predávajúci je viac ako 10 kalendárnych dní v omeškaní s dodaním prístroja /
zariadenia kupujúcemu, kupujúci má právo na zmluvnú pokutu vo výške O,t %o denne
z hodnoty nedodaného príslroja / zariadenia, a to od dňa omeškania až do dňa riadneho splnenia
zabezpečenej povinnosti, maximálne však do r,nýšky 10 % hodnoty prístroja / zariadenia.
V prípade, že kupujúci je v omeškaní so splnením svojho závázku po lehote splatnosti voČi
predávajúcemu, predávajúci má právo na zmluvnú pokutu vo rnýške 0,1 % denne z nesplatenej
hodnoty, maximálne však do výšky 10 % hodnoty prístroja / zariadenia.
Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo na náhradu škody,

článok Vll.
Zodpovednosť za vady a záruka

t. predávajúcije povinný dodať zdravotnícky prístroj / zdravolnícke zariadenie,/ v množstve a v kvalite za
dohodnutých podmienok podl'a tejto zmluvy. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný zdravotnícky
prístroj / zdravoínícke zariadenie/ je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, vyhovuje
platným technickým, bezpečnostným, hygienickým a zdravotníckym normám, ako i medzinárodným
zmluvám a všeobecne záváznýmprávnym predpisom Slovenskej republiky. V prípade, že sa tak
nestane, zdravotnícky prístroj / zariadenie má vady.

2. Predávajúci vyhlasuje, že zdravotnícky prístroj/ zdravotnícke zariadenie / nie le zaÍažený právami

tretích osób.
predávajúci poskytuje kupujúcemu pri konkrétnej dodávke zdravotníckeho prístroja/ zdravotníckeho
zariadenia / záruku v OÍžXe najmenej 24 mesiacov. Záručná doba bude uvedená preberacom
protokole, ktoný bude súčasťou odovzdávaj úcej doku mentácie kupuj úcem u.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia dodaného zdravotníckeho prístroja/ zdravotníckeho
zariadenia / a podpísaním preberacieho protokolu kupujúcim a predávajúcim.
Predávajúci sa zavázuje, že na vlastné náklady bude zabezpečovať záručný servis.
Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemohol užívať prístroj / zariadenie pre vady,
za kloré zodpovedá predávajúci.

7. Záruka sa nevzťahuje na vady spósobené kupujúcim jeho neoprávnenou a násilnou manipuláciou
zd ravotn íc keh o prístroja/ zd ravotn íckeho zariadenia /,

8, V záručnej dobe predávajúci vykoná bezplatné záručné a revízne preventívne prehliadky
zdravotníckeho príslroja/ zdravotníckeho zariadenia / ( vrátene dopravy ) v intenzite podl'a

požiadaviek ýrobcu predmetu zmluvy, minimálne 1x ročne.
9. Počas záruky je dohodnuté aj bezplatné dodávanie náhradných dielov za Účelom funkČnosti

zd ravotn íckeh o prístroj a/ zd ravotn íckeho zariadenia / .

10. Vady zdravotníckeho prístroja,/ zdravotníckeho zariadenia / je kupujúci oprávnený písomne
reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení, najneskór do konca záruČnej
doby.

11, Reklamácia musí byt doručená poštou - na adresu predávajúceho, alebo vo forme e-mailovej
správy s doručeným potvrdením o prečítaní správy predávajúcim. Reklamácia sa musí podať

v lehote určenej na uplatnenie vád doručená predávajúcemu a musí obsahovať aspoň tieto údaje:
presný názov kupujúceho, dátum dodania tovaru, číslo faktúry, špecifikáciu tovaru, popis vád, ich
prejavy, početvadných kusov, vol'bu nároku z vád tovaru. Na požiadanie predávajúceho je kupujúci
povinný predávajúcemu doložiť popis celého reklamovaného prístroja / zariadenia /, prípadne jeho
príslušenstva.

4.
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L2. Predávalúci sa zavázuje, že po obdržaní reklamácie na odstránenie vady, zabezpeóí servisného
technika za účelom odstránenia vady, prípadne poruchy Oci Z+ rroOin.

13. V prípade, že sa bude jednať o vadu, ktorá sa neodstráni ani do 72 hodín, vzniká kupujúcemu
právo na zmluvnú pokutu vo výške 50,00€ za každý deň, až do odstránenia vady alebo poruchy.

]_4. Zmluvné strany vyhlasuiú, že výšku dohodnutej zmluvnej pokuty považujú za primeranú povahe
nimi zabezpečovaných povinností.

článok vlll.
Doba platnosti kúpnej zmluvy

Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
Kupujúci je povinný túto zmluvu zverejniť v Centrálnom registri zmlúv.
Zmluvné strany sa dohodli, že zmlwa nadobúda účinnosť neskór po jej zverejnení v zmysle
podl'a § 47a ods. 2zákona.č.40 / L964Zb. Občianskeho zákonnka, a to doručením kladnej správy
z administratívnej kontroly vykonanej MZ SR, zameranej na postup verejného obstarávatel'a
a dodržanie zákonných podmienok pri verejnom obstarávaní na nákup predmetu zmluvy z NFP,
Vprípade, že MZ SR na základe vykonanej administratívnej kontroly neuvol'nífinančné prostriedky
vypl:ývajúce zo zmluvy na úhradu kúpnej ceny, právna účinnosť tejto zmluvy nenastane.
Po splnení predmetu zmluvy a po uplynutí záručnej lehoty táto zmluva zaniká, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak.
Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna zmluva móže zaniknúť aj týmto spósobom : -

- písomnou dohodou zmluvných strán, z ddvodov hodných osobitného zrelel:a, v ktorej bude určený
konkrétny termín skončenia platnosti tejto zmluvy

- jednostranným odstúpením kupujúceho od tejto zmluvy v prípade, že MZ SR, mu neposkytne
nenávratné finančné prostriedky z euro fondu na kúpu zdravotníckeho prístroja/ zdravotníckeho
zariadenia /, kIory le uvedený v predmete zmluvy.

- jednostranným písomným odstúpením jednej zo zmluvných strán v prípade, ak druhá zmluvná
strana podstatným spdsobom poruší zmluvnú povinnosť

6. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti budú považovať len
nasledovné prípady:

- ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti o viac ako 30
kalendárnych dní,

- ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru o viac ako 30 kalendárnych dní
- zdravotnícky prístroj / zariadenie, ktoď je predmetom zmluvy má neodstránitel'né vady.

7. Právne účinky odstúpeniaodzmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
druhej zmluvnej strane. Oprávnená strana móže požadovať od povinnej strany náhradu škody,
ktorá vznikla jej zavinením v súlade s platnou právnou úpravou.

článok lX.
osobitné ustanovenie

Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly /audilu/ súv|siaceho s dodávanými tovarmi
a poskytovanými službami kedykol'vek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku , a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na vlikon kontroly / auditu / sú:
a) Poskytovatel'a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatel§kého orgánu a nimi overené

osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a soby poverené na výkon konlroly / auditu ,/,
e) Splnomocnenízástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora auditorov,
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) ažf) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR

a právnymiaktami EÚ.

1-
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7.

2.

čtánox x.
záverečné ustanovenla

Zmenu obsahu a podmienok dohodnutých vtejto zmluve možno meniť na základe písomnej dohody
zmluvných strán a to vo forme dodatku k zmluve. Dodatok k zmluve musí byt podpísaný štatutárnym
zástupcom, ktoný je oprávnený konať v mene spoločnosti .

Z d6vodu zákonných obmedzení, ktoďmi je kupujúci viazaný podl'a zákona o verejnom obstarávaní,
dodatkom k zmluve nie je možné rozšíriť sortiment predmetu zmluvy, ktoré boli hodnotené
obstarávate[om v rámci verejnej súťaže. Ak sa v priebehu platnosti tejto zmluvy nahrádza póvodný druh
tovaru, ktoný bol predmetom verejného obstarávania, akostne inovovaným výrobkom so súhlasom MZ
SR pri zachovaní funkčnosti a základných parametrov uvedených kupujúcim, nejde o rozšírenie
sortimentu dodávok.
Zmluvné strany závázne vyhlasujú, že s obsahom a podmienkami tejto zmluvy sa riadne oboznámili,
porozumeli im a nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platnému uzatvoreniu zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodnuté podmienky uvedené v tejto zmluve sú prejavom ich slobodnej
vóle. Zmluva nebola podpísaná v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.
Právny úkon je zrozumitel'ný, jasný, určitý a vážny, čo potvrdzujú zmluvné strany vlastnoručným
podpisom.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktoných kupujúci obdrží dve vyhotovenia a predávajúci
obd rží dve vyhotovenia.
Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú dohodnuté v obsahu tejto zmluvy sa riadia príslušnými
všeobecne záváznými právnymi predpismi SR.
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ldent flkácla ponúkaného zar adenia - infúzna pUmPa: lníusomat compact plus

identlfikáciaponúkanéhozanadenia-dokovaclaslanicaistatloncompactplus+covercompactplus

Názov: lníúzna pumpa a dokovacia stanica

ob]em lnfúzna pumpa

oblen Dokovacia stanica

8ks
3ks

TECHNtcKÁ ŠpeclplKÁclA

celok časí TechnlCký paramete. Hodnota technického parametra
Hodnota paíametra

ponúkaného zaíladenia

.9

o
o

)rístroj použiterný samostatne al'v dokoVacej stanici ano ano
\4ožnosť PoUžitia pre parenterálne podávanie, enterálne podávanie,
)odávanie transfúzie a podávanie cytostatík (dodáVater mUsí mať v
iortimente aj prí5lUšné súpravy)

!no ano

týchlosť prietoku (mllh)
)resnosť r}ichlosti prietoku prístroja so 5úpravou

min 0,1-1200 0,1-1200 m|/h

ňi^ !5 % !5%
)brázková a textová inštruktáž manipUlácie zobrazená na displeji ano ano
ležim, Dávka/objem za čas ano ano
Vožnosť zmeniť ďchI05ť prietokU alebo dáVky bez nUtnosti Prerušenia
:eraple

ano ano

ležim dávky - podávanie na základe koncentrácie lieku ano áno
/ýpočet dáVky priamo V no ano

álne dostupné jednotkydáVkyi gg, mg. E, mmol, lU, mEq, kcal ino áno - g, m8, F8, ng, MU, kU, lU, mU, mmol,
mEq, kcal {aj cez knižnicu liekov)

Možnosť nastaVenia dávky vzhradom na hmotnosť, plochu tela V m2, čas áno

PrednastaVenie celkového požadovaného objemu infúzie (WBl) mln 0,1-9999 ml 0,1-9999 ml
PrednastaVenie celkového požadovaného času infúzie (TTBl) 00:01 - 99:59 00:01 - 99:59
BolUs (ml/h) Ťin 1-1200 1-12o0 muh

y bolus lno ano
atický boIu5 ano

)očet záznamov udalostí s dátumom a ča5om 1000 1000
\astaVenie intenzity osvetlenia displeja ano ano
\,Jočný režim osvetlenia disp|eja 5 možnosťou naprogramovania času
rktivácie

ano ano

) há pauza - standby
(nižnica liekov ano

1min - 24 hod

ano
d
E

E

ť vzdlaleného nahratla nove] knižnice l:ekov ano ano
tložnost vytvorenia indiViduálnej knižnice liekov ano ano
)očet liekov v knižnici liekov min 3000 3000

nastavenia soft á Hard limitov u každého lieku ano ano
Počet 5tupňov nastaVenia oklúzneho tlaku 9 9

Nemožnost úplne vypnúť prístroj ak je vIožená súprava
signalizácia alarmU zvukovo a vizuálne

no áno
no ano

Textová identifikácla alarmu ano ano
Možnost nastavenia hIasitosti zvukového alarmu lno ano
Detekcia Vloženla a správnosti vloženia infúznej súpraW ino ano
rlakou/ alarm s automatickým odbúranim bolusu do flaše/vaku lno ano
AIarm dosiahnutia nastaVeného objemu a časú lno ano
Dlhá nečinnosť zapnutého Prístroja/nepotvrdené zadanie
Koniec standby (dlhá PaUza)

lno
íno

ano

áno
Alarm vybitei batérie lno ano
Porucha prístroia lno áno
qlarm prekročenia soft a Hard limitov ďchlosti lno ano
Dredalarm vybitia batérie ano
)redalarm do5iahnutia nastaveného objemU a ča5u ano ano
:arebný displej

14aximálna hmotnosť (kg)

r'ýdrž batérie pri 25ml/h (hod ) 5 6h
Vaximálna doba nabiania batérie (hod ) nax 3 3h
]chrana proti vlhkosti P34 resp Px2 lP34
!4ožno5ť Vzájomného fyzického uchYtenia až 3 púmp do zostaVy s fixáciou
)roti ich odpol'eniU bez použitia Prídavného príslušenstva

ano ano

Vložnosť upravenia hodnót parametrov Podía požiadaviek Užívateía cez
ieryi5né menu

ano ano

iúčasťou pumpy rúčka na prenášanie lno ano
;účastou pumpy svorka na Upnutie na infúzny stojan a DlN Iištu ]no ano
;účasťou pumpy sieťovÝ kábel s napáIaním na 24O V ano ano

V 5loVen5kom resp českoh azykU áno áno - slovenskýiazvk

Príloha č 1 Špecifikácia predmetu zmlUVy
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,ú

o
oo

;tanica na uchytenie minimálne 3 pristrojov (lineárnych dávkovačov, aIebo

nfú2nVch oúmo)
tno

,lapájanie Vložených prístrojov a zároveň nabíjanie batérií tak, aby bol

,oužitÝ iba ieden sietový kábel
tno

ednoduché vybratie ktoréhokorvek prístroja (dávkovača, pumpy) bez

lutnosti manipulácie s inými prí5trojmi umiestenými V stanici a jeho

]hiestenie V stanici v ktorejkoívek voínej požícii
tno

vložnosť rozšírenia celkovej zostaVy pre min 18 prístrojov (dáVkovačoV,

)úmP) s PoUžitím jedného sieťového elektrického kábla

v]ožnosť rozšírenia o napol'enie do lokálnej počítačovei siete pomocou
rábla aj bezdrátovo (WiFi), píenos informácií o stave a činnosti v nej

lapojených prístrojov do Nls (nemocničný informačný systém) a

:obrazenie týchto informácií V Pc zapojenom do nemocničného LAN

lno

)chrana protl Vlhkosti P34 resp lPx2

V]ožnost vzájomného fyzického spojenia viacerých dokovacich staníc do
edného celku, integrovaný zámok proti odPojeniU

!no

,9

o

,9
o

o
o

)oPrava na miesto plnenia, vrátane balenia, nakladania, vykladania a

)statnej manipUlácieI sídlo sPoločn05ti - sládkovičova 300/03, 069 01

,nlna

lno

nštalácia na mieste p|nenla - sládkovičova 300/03,069 01 5nina rno
(omplexné zaškolenie obsluhy v potrebnom rozsahu - 20 až 25 osób.
ozsah min 4 hodinv v sídle spoločnosti

)no

)odávka výlučne nového prístroja (nerepasovaný, nepoužívaný

'odávatelom 
ani treťou osobou, ani ako predvádzací model )

lno

)dovzdanie kompletnej Užívaterskej dokumentácie s popisom Všetkých

'unkcií a technických parametrov ponúkaného prístroia tak, aby na

eho základe bo|o možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých
)ožadováných minimálnych technických vlastností, Parametrov a

]odnót V slovenskom alebo českom jazyku na CD nosiči alebo v

)apierovej forme

lno

iúčasťou ceny sú nákldy na clo, kontrolu a všetky ďalšie náklady, ktoré
ia móžu Wskytnúťv súvis|osti 5 dodávkou

lno

'lainý ŠukL kód ponúkaného prístroia lno
)latnÝ Ec certifikát na ponúkaný prístrojV slovenskom iazyku alebo
iradne overený preklad do slovenskéhojazyka

lno

]ertifikát alebo Vyhlásenie o zhode vydané orgánom posudzovania

lhody vykonáVajúcim činnosti posUdzovania zhody, ktoď je

tkreditovaný podra osobitného predpisu vo vzťahU k ponúkanému

)rístrcjuv slovenskom jazyku alebo úradne overený preklad do
ilovenského jazyka

|áručná lehota min 24 mesiacov, Plynie od protokolárneho
)dovzdania prístroja do prevádzky - po zaškoleni obsluhy

lno

|áručný seruis - bezplatný vrátane všetkých súvisiacich nákIadov

cesta, prestoje, náhradné diely a pod ) V intenzite podla požiadaviel
/ýrobcu ponúkaného prístroja, mihimálhe 1 x polročne

tno

)ozáručný seryis-garancia servisu a hožnosti zakúpenia náhradných
lielov min, po dobu nasledujúcich 8rokov

]no

,lástup seruisného technikamax do 48 h od nahlásenia poruchy ino

)dborná spósobilost servisného technika - potvrdenie o autorizoVanom
iervise Vydané výrobcom ponúkaného prístroja, alebo kópia platnej

|mluvy so servisnou or8anizáciou, ktorá má požadované potvrdenie
,no

áno - 3 prístro.ie

ano

ano

lno ano

ano

|P34

ano

ano

ano

áno

ano

ano

ano

ano

ano

lno ano

áno - 24 me5iacov

ano

ano

ano

ano
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Sládkovičova 3OO/3,069 01 Snina

Príloha č.2 Kúpnej zmluvy

Cena predmetu zmluvy po položkách

B.
MUDr.

ls.r.o.
Vojk

na základe mocl

Lc názov položky MJ
počet

MJ

cena Za MJ
v EUR

bez DPH

cena spoIu
v EUR

bez DPH
DPH

cena spolU
v EUR
s DPH

6 lnfúzna technika

67

lnfúzne pumpy
(Cen a pon úkaného za riadenia
v r áta ne dodan i a, i nšta lá cie
a zaškolenia)

ks 8 7 247,oo 9 928,oo 7 985,60 77 973,60

6.2

Dokovacie stanice
(Cen a pon úkaného za riadenia
v ráta ne doda n i a, í nšta lá cie
a zaškolenia)

ks a 94o,oo 2 82o,oo 564,oo 3 384,oo

sPoLU 72 748,oo 2 549,60 75 297,60


