
Nemocnica Snina, s.r.o.
Sládkovičova 3OO/3,069 01 Snina ovz469lzozLlL

KUPNA ZMLUVA
uzatvorená podl'a §409 a nasl. ustanovení zákona č.513 / t99t Z.z. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov.

KUPUJÚcl:
sídlo:
lCO:
DlČ:
lČ opH:
v zastúpení:
ba n ka:
číslo účtu:

( d'alej len "kupujúci" )

PREDÁVAJÚcl:
sídlo:
tČo:
DlČ:
lČ DPH:
v zastúpení:
banka:
číslo účtu:
zapísaný:

( d'alej len "predávajúci" )

čtánox t.
Zmluvné strany

Nemocnica Snina, s. r. o.
Sládkovičova 300/3,069 01 Snina 1
365091o8
2o22o7577o
s|\2o22o7577o
MUDr. Andrej KUIáN, konatel spoločnosti
VUB, a. s. Humenné - pobočka Snina
SK34 0200 0000 0020 7759 9655, SWlFT: SUBASKBX

B. Braun Medical s.r.o.
Hlučínska 3, 831 03 Bratislava
31350780
s|<2o2o297609
s|<2o2o297609
Mgr. Boris Malhoclcý, MBA, na základe plnej moci
UniOredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
s|<4!7L7to0o000 12 165 7 900 1
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, Oddiel: Sro, vložka číslo:
5o94/B

!.

čtánox t,
úvodné ustanovenie

Kupujúci je poskytovatelbm ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti podl'a príslušných
ustanovení zákona ó.576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektoryích zákonov v znení neskorších predpisov a
zákona č.578/2OO4 Z. z, o poskytovatelbch, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov,
Závázkové práva a povinnosti účastnkov tejto zmluvy sa riadia režimom Obchodného zákonníka v
platnom znení a súvisiacimi všeobecne záváznými právnymi predpismi, ktorými sú zmluvné strany tejto
kúpnej zmluvy viazaní.
Na základe uýsledkov verejnej súťaže organizovanej kupujúcim v postavení verejného obstarávatel'a
podl'a príslušných ustanovení zákona NR SR ó.343/2OL5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektoryích zákonov v znení neskorších predpisov, sa zmluvné strany dohodli na podmienkach
predaja a kúpy zdravotníckeho prístroja / zdravotníckeho zariadenia / Iak, ako je uvedené v obsahu
tejto zmluvy.

2.

3.
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článok ll.
Predmet zmluvy

L. predávajúci sa zavázuje na základe tejto zmluvy dodať kupujúcemu - zdravotníckY Prístroj -

zdravotnícke zariadenie brístroj oMNl pre liečbu akútneho zlyhania obličiek (CRRT)v PoČte 1 ks, ktorého

technické parametre a funkčné vlastnosti sú presne vyšpecifikované v prílohe Č. 1 tejto zmluvY, ktorá

, tvorí neoddelitel'nú súčasť zmluvy.
^ 2. zdravotnícky prístroj / zdravotnícke zariadenie / bude spolufinancovaný znenávratných finančných

prostriedkov tuz Sn, kioré po schválení projektu z eurofondov a po vykonaní kladnej kontroly verejného

obstarávania, poskýtne UŽ Sn Xupujúcemu, za účelom vyplatenia kúpnej ceny predávajúcemu,

3. Zmluvné strany sa johodli, ze preááiajúcemu 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 / auvedením do PrevádzkY,

predvedením jeho funkčnosti, odborným zaškolením zodpovedných Zamestnancov, dodaním

všetkých požádovaných technických dokladov kzdravotníckemu prístroju / kzdravolníckemu

zariadeniu / a podpísaním preberacieho protokolu kupujúcim,
4. Kupujúci sa zavázuie, dodaný zdravotnícky prístroj / zdrauolníc(e zariadenie / PrevziaÍ v súlade

s doňodnutými zmluvnými podmienkami a zaplatiť predávajúcemu riadne a vČas kúPnu cenu,

po splnení povinností uvedených v bode 3.

článok lll.
Termín a miesto dodania

sa zavázuje dodať zdravotnícky prístroj / zdravolnícke zariadenie / podla ČtánXu tt,

kupujúcemu najneskor do 3d kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia ÚČinnosti
7. Predávajúci

tejto zmluvy
tejto zmluvy.

2. Predávajúci sa zavázuje dopraviť
s príslušenstvom na miesto určené

kupujúcemu zdravotnícky prístroj / zdravotnícke zariadenie /
kupujúcim, ktoným je: Nemocnica Snina, s. r. o,, Sládkovičova

3OO / 3, 069 01 Snina 1.

3, Zmluvné strany vyhlasujú, že predávajúci si splní svoju povinnosť voČi kuPujúcemu dodaním

predmetu zmluvy v miLste jeho určenia, jeho inštaláciou, uvedením do prevádzky, Predvedením

funkčnosti, odborným zaškoiením zodpovedných zdravotníckych zamestnancov, dodaním vŠetkých

požadovanýcrr tecrrnicxých dokladov k zdravotníckemu prístroju / k zdravotníckemu zariadeniu /, jeho

prevzatím kupujúcim o čom bude podpísaný preberací protokol,

4. predávajúci a kupujúci sa zavázujú, oonoonuť presný dátum a čas dodania zdravotníckeho

prístroja / zdravolníckeho zariadenla / v rozsahu plánovaného termínu dodania Predmetu zmluw,

5. V prrpáae, že predávajúci nemóže riadne a včas dodať podl'a dohodnutých Podmienok V te-ito

zmluve predmet zmtuvý je povinný, bezodkladne túto skutoČnosť oznámiť kuPujúcemu.

6. v prípade omeškania piedávajúceho s dodaním predmetuzmluvy uvedenýv Článku ll. tejto zmluvy,

vzniká kupujúcemu právo na zmluvnú pokutu,

článok lV.
Podmienky dodania a prevzatia tovaru

7. predávajúci sa zavázuje odovzdať spolu so zdravotníckym prístrojom / zdravoÍníckYm zariadením/

kupujúcému xomptexÁú písomnú dokumentáciu viažucu sa k zdravotníckemu Prístroju,/

zdravotníckemuzaiiadeniu/, nqmá technickú dokumentáciu, ceftifikát výrobku alebo vYhlásenie o

zhode, návod na obsluhu, doklady k servisnej službe a iné vlÍznamné dokumenty potrebné

k užívaniu prístroja / zariadenia / na vykon vlastníckeho práva,

2. Kupujúci sa zavázuje poskytnúť predjvajúcemu potrebnú súčinnosť pri prevzatí zdravotníckeho

prbtrola,/ zdravotnrckeho zariadenia /, najmá zabezpečiť zdravotnícky personál na zaškolenie

a oOslúnu prístroja / zariadenia/ na mieste určenom kupujúcim,

3. Uvedením zdravotníckeho prístroja/ zdravotníckeho zariadenia /do prevádzky v mieste jeho urČenia,

prechádza vlastnícke právo k zdravotníckemu prístroju/ kzdravotníckemu zariadeniu / na

kupujúceho.

4, Kupujúcemu vzniká právo odmietnuť dodávku zdravotníckeho prístroja / zdravolníckeho zariadenia

/ a'lebo jeho príslušenstva V zmysle tejto zmluvy v prípade jeho nefunkČnosti alebo pri zjavných
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vadách tovaru, spočívajúcich v poškodení tovaru. Zjavné vady je kupujúci povinný uplatniť
u predávajúceho ihned' pri dodaní tovaru.

5. zmluvné strany sa r4islovne dohodli, že vady tovaru sa delia nasledovne:
a)

príslušenstva vrátane nevhodného obalu, škrabancov a ostatné zjavné vady, ktoré sú viditelné
priamo pri dodaní predmetu zmluvy, kupujúci je povinný tieto oznámiť predávajúcemu najneskór
pri preberaní predmetu zmluvy.'h) akékolVek
/zdravotníckeho zariadenia do prevádzky sa považujú taktiež za zjavné vady, ktoré kupujúci oznámi
predávajúcemu v deň jeho predvedenia.

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

6. Predávajúci sa zavázuje, že na dodaný predmet zmluvy bude 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.
Pozáručný servis móže byt 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.
8. Časom splnenia predmetu zmluvy sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia zdravotníckeho prístroja,

/ zdravolníckeho zariadenia / v sídle kupujúceho a splnením podmienok - jeho inštaláciou, uvedehím
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.

9, 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 akúkolVek 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.

článok V.
Kúpna cena

1-. Kúpna cena za zdravolnícky prístroj / zdravoíníckezariadenie/ presne vyšpecifikovaný v ČtánXu
ll. tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. !8 / !996 Z. z. o cenách v znení
neskorších a súvisiacich predpisov vo r4iške 21000 Eur bez DPH, slovom: dvadsaťjednatisíc eur bez
DPH.
Celková cena ( vrátane DPH ) predstavuje sumu 25 2OO Eur, slovom: dvadsaťpáťtísícdvesto eur.

2. Právo predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny vzniká dodaním a prevzatím zdravotníckeho
prístroja/ zdravotníckeho zariadenia ,/ s príslušenstvom a podpísaním preberacieho protokolu zo
strany kupujúceho.

3. V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním zdravotníckeho
príslroja/ zdravotníckeho zariadenia / s príslušenstvom a súvisiacimi službami najmá zaškolením
obsluhujúceho zdravotníckeho personálu, uvedením príslrola/ zariadenia / do prevádzky, náklady
inštalácie prístroja, vrátane dopravy a poistenia počas prepravy.

4. Dohodnutá kúpna cena sa móže meniť dodatkami k tejto zmluve v súlade s § 18 zákona č.
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
uvedený do prevádzky v zmysle ČlánXu 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 r4ílučne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,
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7.

2.

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,

preoávaiúci ho móže, telefonicky alebo e-mailom vyzvať na splnenie povinnosti, priČom takáto

výzva jě bezplatná. Toto oprávnenie predávajúceho nemá vplyv na splatnosť faktúry.

Ú prrpáoe, že predávalúci je viac ako 10 kalendárnych dní v omeškaní s dodaním prístroja /
zaiiaáenia kupujúcemu, kupujúci má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,7 % denne

z hodnoty nedodaného prístroja/ zariadenia, a to od dňa omeškania aŽ do dňa riadneho sPlnenia

zabezpečenej povinnosti, maximálne však do uýšky 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 vliške 0,1 % denne z nesplatenej

hodnoty, maximálne však do uýšky 10 % hodnoty prístroja / zariadenla.
Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo na náhradu škody.

článok Vll.
Zodpovednosť za vady a záruka

1. predávajúcije povinný dodať zdravotnícky prístroj / zdravolnícke zariadenie / v mnoŽstve a v kvalite za

dohodnutých podmienok podl'a tejto zmluvy. Predávajúci zodpovedá za Io, Že dodaný zdravotníckY

prístroj / zdravotnícke 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.
3. predávajúci poskytuje kupujúcemu pri konkrétnej dodávke zdravotníckeho prístroja/ zdravotníckeho

zariadeňia / záruku v dÍžxe najmenej 24 mesiacov. Záručná doba bude uvedená preberacom

protokole, ktoď bude súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie kupujúcemu.
4. Záruóná doba začína plynúť dňom prevzatia dodaného zdravotníckeho prístroja/ zdravotníckeho

zariadenia / a podpísaním preberacieho protokolu kupujúcim a predávajúcim.

5. predávajúci sa zavázule, že na vlastné náklady bude zabezpeČovať záruČný servis.

6. Záruóná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemohol užívať prístroj / zariadenie pre vadY,

za kloré zodpovedá predávajúci.
7. Záruka sa nevzťahuje na vady sp6sobené kupujúcim jeho neoprávnenou a násilnou manipuláciou

zd ravotn íc keh o prístroj a/ zd ravotn íc keho zariadenia / .

8. V záručnej dobe predávajúci vykoná bezplatné záručné a
zdravotníckeho prístroja/ zdravotníckeho zariadenia / ( vrálene
požiadaviek vl7robcu predmetu zmluvy, minimálne 1x ročne.

9. Počas záruky je dohodnuté aj bezplatné dodávanie náhradných dielov. za

zd ravotn íc keh o prístro_i a/ zd ravotn íckeh o zariadenia / .

10. Vady zdravotníckeho prístroja/ zdravotníckeho zariadenia / je kupujúci oprávnený PÍsomne
reklámovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení, najneskÓr do konca záruČnej

doby.
11. Rekiamácia 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 lehóte 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, vo1bu nároku z vád tovaru. Na požiadanie predávajúceho je kuPujúci
pouinňý predávajúcemu doložiť popis celého reklamovaného prístroja / zariadenia /, príPadne jeho

príslušenstva.
12. predávqúci sa zavázuje, že po obdržaní reklamácie na odstránenie vady, zabezpeóí servisného

technika za účelom odstránenia vady, prípadne poruchy do 24 hodín,

13. V prípade, že sa bude jednať o vadu, ktorá sa neodstráni ani do 72 hodín, vzniká kuPujúcemu
práuo na zmluvnú pokutu vo výške 50,00€ zakaždý deň, až do odstránenia vady alebo PoruchY.

3

4

revízne preventívne prehliadky
dopravy ) v intenzite pod l'a

účelom funkčnosti
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.1.

2.

4.

5.

t4. Zmluvné strany vyhlasujú, že rnýšku 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 zmluva 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,
V prípade, Že MZ SR na základe vykonanej administratívnej kontroly neuvol'ní finančné 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 dóvodov hodných osobitného zretelia, 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/ zdravotňíckeho
zariadenia /, klorý je uvedený v predmete zmluvy.

- jednostranným písomným odstúpením jednej zo zmluvných strán v prípade, ak druhá zmluvná
strana podstatným spósobom 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, ktoný 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/ súvisiaceho s dodávanými tovarmi
a poskytovanými sluŽbami kedykolVek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku , a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na ýkon kontroly / auditu / sú :
a) Poskytovatel'a ním poverené osoby,
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatetského orgánu a nimi overené

osoby,
Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
Orgán auditu, jeho spolupracujúce or1ány a soby poverené na výkon konlroly / auditu /,
Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EU,
Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) ažf) vsúlade s príslušnými Právnymi predpismi SR
a právnymi aktami EÚ.

t

2.

c)
d)
e)
f)
d\
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článok X.
závereéné ustanovenia

Zmenu obsahu a podmienok dohodnutých v tejto 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 dóvodu 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
obstarávatel'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 shrany 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.
Zmluvnéstranyvyhlasuiú,že dohodnuté podmienkyuvedenévtejtozmluve sú prejavom ichslobodnej
v6le. Zmluva nebola podpísaná v tiesni, ani za iných jednostranne neuýhodných podmienok.
Právny úkon je zrozumitel'ný, jasný, určitý a vážny, óo 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

v sn i ne, anu,.../.ť.:..!.2'...D.4
Zq. C .?eza

V Bratislave dňa: ..,,,,,......

Snina, s.r,o.

3.

4.

5.

6.

7,

na základe plnej moci

čova 300/3
nina t4l

a, s. r. o.
MUDr. Andrej
konateí

Zoznam príloh:
7. Špecifikácia predmetu zmluvy
2. Cena predmetu zmluvy po položkách
3. zoznam subdodávatelbv BlBRAUN JMÉNo DATUM PoDPls

J)
-u )tt.ň&-t lq.ó. bt,| ,r. L



Príloha č 1 Špeclfikácia predmetu zmlUVY
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l mobilný systém pre liečbu akútneho zlyhania obličiek,

LcD obrazovka s dotykovým ovládaním s údajmi o terapii,

hemodiafiltračná súpraVa vrátane hemofi|tra, ktorá
vykonať Všetky techniky kontinuálnej dialýzy

mobilný systém pre liečbu akútneho zIyhania obličiek,

Heparínová-(dávkovač, heparínová pumpa)-SW
lineárny dávkovač Použitelný počas celej doby terapie pri

antikoagulácie ( RcA ) - podaný objem citrátu a kalcia je

záložný akumulátor pre mimimálne 15 min núdzovej

meranie prevádzkových takov, alarmy pri prekročení

|h limitov
rozsah PrístuPového tlaku (arteriálny) -300 až +300mmH8 pre

s obsluhou v 5lovenskom alebo českom jazyku slovenskom jazyku, textová i grafická

test v dlžke trvania do 10 min

inimálne pátpumpou/ systém
ístroj Umožňujúci Prerušenie teraPie - odPojenie pacienta ( vyšetrenie,

maximálny objem 192 ml kNimimotelového krvného obehU ( set a kapilára ) do 200 m| krvi

5y5tém detekcie nepriechodnosti alebo nepriPojenia snímačov

rozsah dávky citrátU na 1 l krvi pri citrátových terapiách (

15 - 50 mmol )

ý prepočet a úprava rÝchlosti dávkovania cltrátu a ka cia

započítanie podaných objemov do celkovej bilancie

dáVkovanie citrátu počas celej doby chodu krunej pumpy

umožňUjúci jednoduché prerušenie terapiena dobu viac než 4

st manipulácie s prístrojom v priebehu terapie bez toho, aby

narušené bilancovanie roztokov a

kontinuálna venovenózna hemofiltrácia ( HV-CVVH

ontlnuálna venovenózna hemodialýza ( CVVHD )

a venovenózna hemodiafiltrácia ( cWHDF

aUtomaiiiovaná citrátová antikoagUlácia minimálne pri terapiách

TPE (te.apeutická výmena plazmy)

rozšírenia fUnkcionality pristroja o terapiu čiastočného

na miesto pInenia, vrátane balenia, nakIadania, Vykladania a

nej manipulácie] sídlo spoIočnosti, 5|ádkovičova 300/03, 069 01

na mieste plnenia - sládkovičova 300/03, 069 01 snina
zaškolenie obsluhy V pdtrebnom rozsahu-20 až 25 osób,



Výlučne nového prí5troja (nerepasoVaný, nepoužívaný
ani treťou osobou, ani ako mode| )
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kompletnej UžíVatelskej dokumeniácie s Popisom Všeikých

a technlckých paramelrov ponúkaného prístroja tak, aby na

základe bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých

minimálnych technických vlastnosti, parametrov á

V slovenskom alebo českom jazyku na cD nosiči alebo v

nákldyna clo, kontrolu a všetky d'alšie náklady, ktoré

prístrojv slovenskom jazyku alebo

alebo Vyhlásenie o zhode Vydané orgánom posudzovania

vykonáVajúcim činnosti posudzovania zhody, ktoď je

akreditovaný podla osobitného predPisu vo VztahU k PonúkanémU
v slovenskom jazyku alebo úradne overený preklad do

lehota min 24 mesiacov, plynie od

záručný servis, bezplatný Vrátane všetkých 5úvisiacich nákl3dov (cesta,

prestoje, náhradné diely a pod ) v intenzite podía Požiadaviek uirobcu

servis-garancia servisu a moinosti zakúpenia náhradných

do 48 h od nahlásenia

spósobilosť seNisného technika - potvrdenie o aUtorizovanom

vydáné výrobcom ponúkaného prístroja, alebo kópia platnej

50 servisnou organizáciou, ktorá má požadované potvrdenie

r

móžu vyskytnúťv súvislosti s dodávkou
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Príloha č.2 Kúpnej zmluvy

Cena predmetu zmluvy po položkách

Prístroj na liečbu akútneho
zlyhania obličiek
(Cen a pon úka n éh o za ri a d e n i a
v r áta ne dod a ni a, i n štal ácíe

na základe plnej moci

Lc názov položky MJ
počet

MJ

cena za MJ
v EUR

hez DPll

cena spolu
v EUR

hez DPH
DPH

cena spolu
v EUR

7 kS 1, 21_ 000,00 21000,00 4 200,00 25 200,00

sPoLU 25 200,00
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Zoznam sueoooÁvRterov

Príloha č.3 Kúpnej zmluvy

Po

Názov firmy a sídlo subdodávatel'a,
ňO, Úaaje o osobe oprávnenej konať
za subdodávatel'a (meno a priezvisko,

adresa pobYtu, dátum narodenia)

Predmet dodávok, prác alebo služíeb
Podiel subdodávky
k hodnote plnenia
vyjadrený sumou

x x x x


