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

KUPNA ZMLUVA
uzatvorená podl'a § 4O9 a nasl. ustano]ýení zákona č. 513 / 799t Z.z. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov.

KUPUJÚcl:
sídlo:
tčo:
DlČ:
lČ DpH:
v zastúpení:
banka:
číslo účtu:

( ďalej len ,kupujúci' )

PREDÁVAJÚcl:
sídlo:
tČo:
DlČ:
tč opH:
v zastúpení:
banka:
číslo účtu:
zapísaný:

( ďalej len ,preclávajúci')

článox t.
Zmluvné strany

Nemocnica Snina, s. r. o.
Sládkovičova 3OO/3, 069 01 Snina 1
365091o8
2o22o7577o
sK2o22o7577o
MUDr. Andrej KUI_AN, konateí spoločnosti
VÚa, a. s. Humenné - pobočka Snina
SK34 O2OO OOOO OO2O 7759 9655, SWIFT: SUBASKBX

MED|S Nitra, spol. s r.o,
Pri Dobrotke 659/81,,94901 Nitra - Dražovce
3653t774
2o2ot48t52
sK2o2ot4al52
Karol Janovič, MBA konatel spoločnosti
Tatra banka, a,s,
s K8 1 110000000026247 7 6463
v OR Okresného súdu v Nitre, odd.:Sro, vložka č. IL443O/N, ako spoločnosť
s ručením obmedzeným

čtánox l.
úvoctné ustanovenie

t. Kupujúci je poskytovatelbm ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti podl'a príslušných
ustanovenÍ zákona č,576/2004Z, z, o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov a
zákona č. 578/2OO4 Z, z. o poskytovatelbch, zdravotníckych pracovnkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov.

2, Závázkové práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia režimom Obchodného zákonníka v
platnom znení a súvisiacimi všeobecne záváznými právnymi predpismi, ktonými sú zmluvné strany tejto
kúpnej zmluvy viazaní.

3. Na základe výsledkov verejnej súťaže organizovanej kupujúcim v postavení verejného obstarávatela
podl'a príslušných ustanovení zákona NR SR č,343/20!5Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov, sa zmluvné strany dohodli na podmienkach
predaja a kúpy zdravotníckeho prístroja / zdravotníckeho zariadenia / tak, ako je uvedené vobsahu
tejto zmluvy.
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Óánok ll.
Predmet zmluvy

predávajúci sa zavázuje na základe tejto zmluw dodať kupujúcemu _ zdravotnícky prístrol _

zdravotnícke zariadenie defibrilátor philips DFMloó v počte 1 ks s jeho príslušelsNom, ktorého

technické parametre 
"}unxene 

vlastnosti sú presne vyšpecifikované v prílohe č, 1 tejto zmluw,

ktorá tvorí neoddelitel'nú súčasť zmluvy,

zdravotnícky prístroj / zdravolnícke zariadenie / bude spolufinancovaný z nenávratných finančných

prostriedkov MZ SR, Xiore po schválení projektu z eurofondov a po vykonaní kladnej kontroly

verejného obstarávania, poskytne MZ SR kupujúcemu, za účelom vyplatenia kúpnej ceny

predávajúcemu,
3. ffi'"il?"#ni sa oonoOli, že predávajúcemu vzniká právo na vyplatenie kúpnej ceny len v prípade,

,, miacfa iahn'r;'§";o"i.rrň;;;ř;;"* ;;-kJ'pu;Ú."ru, ato dodaním predmetu zmluvy v mieste jeho
J^-2^ t ^ ...,^l^^í- An arant4Azkv:.:=:,^'uj::t;::',:,,;;".;;;;;r;;; ;á;;i; / zdravotníckeho zariadenia / a uvedením do prevádzky,

l^Á^ním

4.

Óánok lll.
Termín a miesto dodania

t. predávajúci sa zavázuje dodať zdravotnícky prístroj / zdravotnícke zariadenie / podl'a Čtánxu tt,

tejto zmluvy kupujúcemu najneskór do 3ó xatenoárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti

olením zodpovedných zamestnancov, dodaním

k zdravotníckemu prístroju / k zdravotníckemu
ujúcim.
/ zdravotnícke zariadenie / prevziat v súlade
predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu,

po splnení povinností uvedených v bode 3,

kupujúcemu zdravotnícky prístroj / zdravolnícke zariadenie /
XubujOclm, ktor,ým je: Nemocnica Snina, s, r, o,, Sládkovičova

dodaním
dvedením
všetkých

iadeniu /,
reberací protokol.
presný dátum a čas dodania zdravotníckeho

novaného termínu dodania predmetu zmluvy,

s dodať podl'a dohodnutých podmienok v tejto

túto skutočnosť oznámiť kupujúcemu,
m predmetu zmluvy uvedený v ČtánXu ll, tejto

okutu.

článok lv.
Podmienlg dodania a prevzatia tovaru

predávajúci sa zavázuje odovzdať spolu so zdravotníckym prístrojom / zdravotníckym zariadením/

kupujúcemu xomptexÁú písomnú dokumentáciu viažucu sa k zdravotníckemu prístroju,/

zdravotníckemu zariaoániu/, najmá technickú dokumentáciu, certifikát výrobku alebo vyhlásenie

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

níckeho práva.
potrebnú súčinnosť pri prevzatí zdravotníckeho

abezpečiťzdravotnícky personál na zaškolenie
kupujúcim.
zariadenia /do prevádzky v mieste jeho

určenia, prechádza vlastnícke právo k zdravotníckemu prístroju/ k zdravotníckemu zariadeniu / na

kupujúceho.

tejto zmluvy.
2. Predávajúci sa zavázile dopraviť

s príslušenstvom na miesto určené

3.

4.

5.

6,

L

2,

3
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4. Kupujúcemu vzniká právo odmietnuť dodávku zdravotníckeho prístroja / zdravolníckeho zariadenia

/ alebo jeho príslušěn.tu" v zmysle tejto zmluvyv prípade jeho nefunkčnosti alebo Pri zjavných

vadách tovaru, spoelvajricicn v posxóoení továru. Zjavné vady je kuPujúci Povinný uPlatniť

u predávajúceho ihned' pri dodaní tovaru,

5. zmluvné strany sa r,nýslovne dohodli, že vady tovaru sa delia nasledovne:

Bríslušenstva vrátane nevhodného obalu , škrabancov a ostatné zjavné

viditel'né priamo pri dodaní predmetu zmluvy , kupujúci je povinný

predávajúcemu najneskór pri preberaní predmetu zmluvy,

b) akékolVek

vady, ktoré sú
tieto oznámiť

pou-oZujr taktiež za zlavné vady, ktoré kupujúci
/zdravotníckeho zariadenia do prevádzky sa

oznámi predávajúcemu v deň jeho predvedenia,
- sa považujú za

c)
Y pl*m* o,namiť a uplatniť u predávajúceho bez

..t^L r^í ^l,^.,aÁrl zictililffi#;;ilrd:r'ňo řňlŮi"ni,-n"in".'xor však do 5 racovných dní ako vadY zistil.
_..i.'.^^x,, naalzrÁnrrať z:

6, ,rJ;;""il;i'".""";;;;ň ;' ;;;;"ný preomet zmluvy bude kupujúcemu poskytovať záručný

7.
servis pódta podmienoň uvedených v čl. vll. tejto zmluw, ako aj pozáručný servis.

Zmluvné strany sa po uplynutí iáručnej doby áohodn9 na rnýbere formy pozáručného servisu,

iozáručný servis móže byt poskytovaný v dvoch formách:
_ objeánávkový servis _ tor.oú jednorazovej alebo celoročnej objednávky

_ zmluvný servis vykonaný na základe uzaivorenej zmluvy formou celoroČnej PauŠálnej.PlatbY

odovzdan ia a prevzatia zd ravotníckeho prístroja,

o a splnením podmienok - jeho inštaláciou,
osti, odborným zaškolením zodpovedných

h požadovaných technických dokladov
adeniu ,/, ako i podpísaním preberacieho

protokolu kupujúcim.
Fróoávajoci je'oprávnený zabezpečiť plnenie 

:'.""r'ff:x.r'sii ;i:ffÍ;,fi"'$iri}3ii"řIo,1
kupujúceho. V súlade s §41 ods,4 zákona

akúkolVek zmenu údajov o subdodávatel'ovi

budú realizované formou dodatku k zmluve

o ustanovením nie je dotknutá zodpovednost
uvedenia subdodávatel'ov v prílohe č, 3 zmluvy

článox v.
Kúpna cena

Kúpna cena za zdravotnícky prístroj / zdravolnícke zariadenie / presne vyšpecifikovaný v ČtánXu

ll. tejto zmluvy je dohodnútá v zmysle zákona NR sR č,t8 / tgg6 z, z, o cenách v znení

neskórších a súvisiacich predpisov vo výške 4 49t,67 Eur bez DPH,

, l o, o r, šty riti sí c šty ri stod ev áťd esiatj ed e n EuR a šes ťdes ia tsedem centoy,

Celková clna (vrátane DPH ) predstavuje sumu 5 390,00 Eur,

slovom
Právokúpnejcenyvznikádodanímaprevzatímzdravotníckeho
prístroj s prístúšenstvom a podpísaním preberacieho protokolu zo

8,

9,

t,

2

strany kupujúceho.
3, ř'ilil;""J;;";; zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním zdravotníckeho

! - _:___: ^l..:L^*i ^^i*Á laĚlunlaním

;,.,§il7 ;;;;;,"#;';;;i"d"";7 " 
piÁÚsá.]*,"_ 3 :úyi_.",,]T_:]"íoil' ̂ ::],Ti,:,":""';:'I!iŠi"řÍÍrá"i.,Trlrirř"r.keho personálu, uvedením prístroja/ zariadenia / do PrevádzkY, nákladY

inštalácie prístroja, vrátane dopravy a poistenia počas prepravy,

4. 'Ůiil]áIl",r" -rffi' #; ; ;5;;'' rňeniť oooatkami k tejto z nluu" u súlade s § 18 zákona ó,
-a^L -:l.^^^.,., -^ÁnílJUÍlUul luLo 

^uPl 
lq 99l lq 9q l l lvlv .,L _!l___.

343 / 2075 Z. z, o vereinom obstarávaní a o zmene a dopl ení niektoďch zákonov V zneni

neskorších predpisov.
5. Kupujúci .u ."uá^.i" zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu na základe Wstavenej faktúry po

tom, ako bol zdravotnícky prístroj 7 zdravótnícxe zariadenie / dodaný do miesta urČenia, bezchYbne



Nemocnica Snina, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01 Snina

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

klpujúcemu a to výlučne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

článok Vl.
Zmluvná pokuta a sankcie

r.' Z.luunO strany sa dohodli, ak
predávajúcemu riadne
splatnosti, predávajúci I

pričom takáto vyzua 1e

a včas
ho móže,

: je kupujúci v omeškaní so splnením povinnosti zaplatiť

kúpnu cenu o viac ako 10 kalendárnych dní po lehote

telefonicky alebo e-mailom vyzvať na splnenie povinnosti,

Toto oprávnenie predávajúceho nemá vp|yv na splatnosť

2.

3.

4.

bezplatná.
faktúry,
v príóade, že predávajúci je viac ako 10 kalendárnych dní v omeškaní s dodaním Prístroja /
zaiiaóenia kupujúcemu, kupujúci má právo na zmluvnú pokutu vo výške o,1_ oÁ denne

z hodnoty neóoáanéno prístroja / zariadenia, a to od dňa omeškania až do dňa riadneho

splnenia zabezpečenej povinnosti, maximálne však do výšky 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 výške 0,1 % denne z nesPlatenej

hodnoty, maximálne však do výšky 10 o/o hodnoty prístroja / zariadenia.
Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo na náhradu škody.

Óánok vll.
Zodpovectnoď za vady a áru}a

1_, predávajúci je povinný dodať zdravotnícky prístroj/ zdravotnícke zariadenie / v mnoŽstve a

v kvalite za dohodnu!ých podmienok podla tejto zmluw. Predávajúci zodpovedá za to, Že dodaný

zdravotnícky prístroj 
-/ 

zdravotnícke zariadenie/ je schválený na dovoz a Predaj vSlovenskej

republike, vyhovuje-piatným 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 je zalaŽený Právami

tretích osób.
predávajúci poskytuje kupujúcemu pri konkrétnej dodávke zdravotníckeho Prístroja/ zdravotníckeho

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

protokole, ktoný bude súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie kupujúcemu,

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia dodaného zdravotníckeho prístroja/ zdravotníckeho

zariadenia / a podpísaním preberacieho protokolu kupujúcim a predávajúcim.

5. predávalúii sa zavázuje, že na vlastné náklady bude zabezpeČovať záruČný servis.

6, Záruóná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemohol uŽÍvať prístroj / zariadenie Pre

vady, za ktoré zodpovedá predávajúci,
7, Záruka sa nevztahuje na vady spósoberé kupujúcim jeho neoprávnenou a násilnou

ma n i pu l áciou zd ravotníckeho prístroj a/ zd ravotníckeho zariadenia/ .

8. V záručnej dobe predávajúci vykoná bezplatné záručné a revízne preventívne PrehliadkY

zdravotníckeho pr(xroja/ zdravotníckeho zariadenia / ( vrátene dopraw ) v intenzite Podl'a

požiadaviek výrobcu predmetu zmluvy, minimálne 1x ročne,

9. bočas záruky je dohodnuté aj bezplatné dodávanie náhradných dielov za ÚČelom funkČnosti

zd ravotn ícke h o p rístroj a/ zd ra votn ícke ho zariadenia / .

10. Vady zdravotníckeno biístroja/ zdravotníckeho zariadenia / je kupujúci oprávnený PÍsomne

reklámovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení, najneskÓr do konca záruČnej

doby.
11. Rek'iamácia musí byt doručená poštou - na adresu predávajúceho, alebo vo forme e-mailovej

spráW s doručeným potvrdením o prečítaní správy predávajúcim. Reklamácia sa musí Podať

v tenote určenej na uplatnenie vád doručená predávajúcemu a musí obsahovať asPoň tieto

údaje: presný názovkupujúceho, dátum dodania tovaru, číslo faktúry, Špecifikáciu tovaru, PoPis
vád, ich prejavy, počet vadných kusov, volbu nároku z vád tovaru. Na PoŽiadanie

3.

4
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predávajúceho je kupujúci povinný predávajúcemu doložiť popis celého reklamovaného prístroja /
zariadenia /, prípadne jeho príslušenstva.

L2. Predávďlúci sa zavázule, že po obdržaní reklamácie na odstránenie vady, zabezpečí servisného
technika za účelom odstránenia vady, prípadne poruchy do 24 hodín.

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

14. Zmluvné strany vyhlasujú, že uýšku dohodnutej zmluvnej pokuty
^ povahe nimi zabezpečovaných povinností,

článok vlll.
Doba platnqsti kúpnej zmluvy

Táto kúpna zmluva nadobúda platnost 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, 2 zákona. č. 40 / t964 Zb, Občianskeho zákonníka, a to doručením kladnej
správy z administratívnej kontroly vykonanej M7 SR, zameranej na postup verejného
obstarávatela a dodržanie zákonných podmienok pri verejnom obstarávaní na nákup predmetu
zmluvy z NFP.
V prípade, že MZ SR na základe vykonanej administratívnej kontroly neuvolhí finančné proštriedky
vyplwajúce 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 zretel'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 /,ktorý je uvedený v predmete zmluvy.

do 72 hodín, vzniká
až do odstránenia vady

považujú za primeranú

t.

2.

3.

4,

5.

- jednostranným písomným odstúpením jednej zo zmluvných strán v
zmluvná strana podstatným spósobom poruší zmluvnú povinnosť

6. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti

prípade, ak druhá

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 3O kalendárnych dní
- zdravotnícky prístroj / zariadenie, ktory je predmetom zmluvy má neodstránitelhé vady.

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

článok lx.
osobitné ustanovenie

Predávajúci je povinný strpieť uýkon kontroly /audiIu/ súvisiaceho s dodávanými tovarmi
a poskytovanými službami kedykofuek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku , a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na uýkon 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 organy a soby poverené na uýkon kontroly / auditu /,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

t.

2.
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Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

osóby prizvané orgánmi uvedenými v písm, a) až f) v súlade s príslušnými Právnymi PredPismi SR

a právnymiaktami EU,

Óánok x.
záverečné ustanovenia

" 1,, 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, ktoď je oprávnený konať v mene spoločnosti .
2, Z dóvodu zákonných obmedzení, ktonými je kupujúci viazaný podl'a zákona o verejnom obstarávanÍ,

dodatkom k zmiuve nie je možné rozšíriť sortiment predmetu zmluvy, ktoré boli hodnotené

obstarávatelbm v rámci verejnej súťaže. Ak sa v priebehu platnosti tejto zmlurry nahrádza PÓvodný

druh tovaru, ktoný bol predmetom verejného obstarávania, akostne inovovaným rnýrobkom so

súhlasom MZ sR pri zachovaní funkčnosti a základných parametrov uvedených kupujúcim, nejde o

rozšírenie sortimentu dodávok.
3. 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,

4, 2mluvné 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.
5. právny úkon ;e zrozumitel'ný, jasný, určitý a vážny, čo potvrdzujú zmluvné strany vlastnoruČným

podpisom.
6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktoných kupujúci obdrží dve vyhotovenia a Predávajúci

obdrží dve vyhotovenia.
7, práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú dohodnuté v obsahu tejto ZmluVY sa riadia

príslušnými všeobecne záváznými právnymi predpismi SR.

f)
g)

Nttt,ir, spol. s r. o.

E
Nemocnica na, s. r. o.
MUDr. KULAN
konater

Zoznam príloh:
7. Špecifikácia predmetu zmluvy
2, Cena predmetu zmluvy po položkách
3. 7oznam subdodávatel'ov

KarolJa
konater s)

Snina, s,r.o.
Sládkovičova 300/3

069 M Soina E ke 659,81
, Dri.žovce

t,ll +. t>,tČ 2o2o1 48152

l) r'i

!)49
l <],t



NEMocNlcA sNlNA, S.R.o.

NEMocNlcA SNINA, s, r, o.

Sládkovičova 300/3

069 01 snina 1

TECHNtcKÁ ŠpeclrlKÁclA

Príloha č, 1 KúDnei zmluW

identifikácia ponúkaného zariadenia: PHlL|PSDFM1O0

alazov; Defibrilátor

Objen: lk

celok časť TechnlckÝ parameier Hodnota technického parametra
Hodnota parametra
ňňí,L,ňÁh^ ,.řt.ióňl

Kompaktný defibrilátor
a kardiostimulátorom

5 monitorom, kovos/mi elektródami
ano ]no

Manuálm defibrilácia !syow,! !9!![!!q!q@i9!9!tródami
zvodové EKG ano

ano

]no
3no

]no
7

o
!
o€
o

Kapacita batérie

AED (semiautomatlcká defibrilácia )mód so samolepiacimi clektódami

UsB rczhEni€ pre prenos dát z lnternej památe

Tlačiareň

zo sl.tr,23ovAc/50Hz
aJ z batéňc

mln.2,5 h monitorovanla alebo 10o
dcflbrllačných výbojov s max. encrylou

mln.: multlpulzný blfázlcký, modulovaný
na základc odporu pacl.nta

mln.:2 - 20oJ
áno
mln.:cxterný, rržlmy fix, d.mand,

ano

mln.:

,30!!!1E{§!!namu a 500 Udalostí
min.:3-kanálová

]no
,no
2,5 h monitorovania

1oo výbojov
2 h kardiostimulácié

1-200
lno

lno

lno

lno

lno

Doprava na miesto plnenia, vrátane balenia, nakladania, vykladania a

ostatnej manipulácie: sídlo spoločnosti - sládkovičova 300/03, 069 01 snina
ino

lnštalácia na mieste plnenia - sládkovičova 3oo/o3, 069 01 snina lno

o

-

Komplexné zaškolenie obsluhy v potrebnom rozsahu - 20 až 25 osób,
rozsah min.4 hodirly v sídle spoločnosti
Dodávka yilučne novéhó pístrcja (rerepaffiný, nepoužívaný
dodávaterollani treť@ osobou, ani ako predvádzací model)_ _

ano

áno

lno

lno

,9c

6_

É

kompletnej užívaterskej s popisom všetkých
funkcií a technických parametrov ponúkaného prístrcja tak, abv na
jeho základe bolo možné jednoznačne posúdit splnenie všetkých
požadovaných minimálnych technických vlastností, parametrov a

hodnót V slovenskom alebo českom jazyku na cD nosiči alebo v
Daoierovei forme __ _
Súčasťoucenysú nákldiniclo, kontrolu a vsettf aalEie náklady, ktoré
sa móžu Wskytnútv súvlslosti s dodávkou ___
Platný ŠUKL kód ponúkaného prístroja

ano

á*

ano

ano

ano

!
.E

Platný Ec certifikát na ponúkaný prístrojv slovenskom jazyku alebo
úrad ne overe_lrý preklad do slovenského jazyka ano ano

oo

cťoo

certifikát alebo vyhlásenie o zhode vydané orgánom
zhody vykonávajúcim činnosti posudzovania zhody, ktoď je

akreditovaný podťa osobitného predpisu vo vzťahu k ponúkanému
prístrojUv slovenskom jazyku alebo úradne overený preklad do

24 mesiacov, plyni€ od protokolárneho odovzdania
prístrcja do prevádzky - po zaškolení obsluhy
záručný servis-bezplatný vrátane všetkých 5úvisiacich nákladov
( cesta, prestoje, náhradné diely a pod ) v intenzite podťa požiadaviek

n/robcu ponúkaného pUtr9i!| qDmálne 1x ročne
Pozáručný seruis - garencia seruisu a možnosti zarripeňimir"aanYctr
dlelov min. po dobu nasledujúcich 8rokov
Nástup servisného technikamax do 48 h.

ano

áno

áno

áno

áno

ano

]no

,no

ano

]no

odborná 5pósobilosť servisného technika - potvrdenje o autorizovanom
seruise vydané uýrobcom ponúkaného prístrcja, alebo kópia platnej

zmluvy so seruisnou or8anizáciou, ktorá má požadované potvrdenie
ano ]no

(
J



Prfloha č.2 Kúpnej zmluvy

Sp6sob určenia ponukovej ceny
obchodné meno: MED|S Nitra, spol. s r.o,

sídlo:-pri-D-obrot-kÓ"ď50/8TÓ4bÓi-Nit7a----

miesto Wstavenia: Nit!9_

dátlm vystavenia: 2a.O6,2O2t

Dražovce
lčo: 

-3653-531n4
štatut. zástupca: Grol Janovií MBA --

Lc názov položky MJ
počet

MJ

cena za MJ
v EUR

bez DPH

cena spolu
v EUR

bez DPH
DPH

cena sp(
v EUR
s DPH

7

Defibrilátor
(Cena ponúkaného za riadenia
v ráta ne dodanía, i nštalácie
a zaškolenia)

ks t 4 49t,66 4 491,,66 2O%o 5 390,00

sPoLU



Nemocnica Snina, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01Snina

Pol.

Názov firmy a sídlo subcloclavatel'a,
ňO, Úaaje o osobe oprávnenej konať

za subdodávatelá (meno a priezvisko,
adresa pobytu, dátum narodenia)

Predmet dodávok, prác alebo služieb
Podiel subdodávky
k hodnote plnenia
Wjadrený sumou

o

Príloha č, 3 Kúpnej zmluvy

áoznam sugoooÁvnterov

V Nitre,28.0,6.2027


