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

KUPNA ZMLUVA
uzatvorená podl'a §409 a nasl. ustanoryení zákona č.513 / 799t Z,z. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov.

Článok l.
Zmluvné strany

KUPUJÚCI: Nemocnica Snina, s. r. o.
sídlo: Sládkovičova 300 / 3, 069 01 Snina ]-

tČo: 365091_08
DlČ: 2O22O7577O
lČ DPH: s|<2o22o7577o
v zastúpení: MUDr, Andrej KUI_AN, konatel' spoločnosti
banka: VUB, a. s. Humenné - pobočka Snina
číslo účtu: SK34 0200 0000 0020 7759 9655, SWIFT: SUBASKBX

( ďalej len "kupujúci" )

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

( ďalej len "predávajúci" )

V|TAMED.SK s.r,o,
7. mája 45,9O2 O1 Pezinok
45487o9o
2o23oL53L3
SK2023015313
Mgr. art. Marek Fajnor, konateí
Tatra Banka a,s. Bratislava
IBAN: SK 83 1100 0000 0029 2383 5769, BlC: TATRSKBX
v Obch. reg. Bratislava l., Oddiel sro, vl.č. 64594/8

článox l.
úvodné ustanovenie

I. Kupujúci je poskytovatelbm ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti podla príslušných
ustanovení zákona ó. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
zákona č.578/2OO4 Z. z. o poskytovatel'och, zdravotníckych pracovnkoch, stavovských organizáciách
v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

3. Na základe výsledkov verejnej súťaže organizovanej kupujúcim v postavení verejného obstarávatel'a
podl'a príslušných ustanovení zákona NR SR č.343/2OL5 Z. z, o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektor,ých zákonov v znení neskorších predpisov, sa zmluvné strany dohodli na podmienkach
predaja a kúpyzdravotníckeho prístroja / zdravotníckeho zariadenia / tak, ako je uvedené vobsahu
tejto zmluvy.



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

článok ll.
Predmet zmluvy

1,. Predávajúci sa zavázuje na základe tejto zmluvy dodať kupujúcemu - zdravotnícky prístroj -
zdravotnícke zariadenie - nemocniČné lÓŽko hydraulické typ A (4ks), typ B (4ks) - SUPERTA H
s jeho PrísluŠenstvom, 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 MZ SR, ktoré po schválení projektu z eurofondov a po vykonaní kladnej kontroly verelného
obstarávania, Poskytne MZ SR kupujúcemu, za účelom vyplatenia kúpnej ceny predáuajúcómu. 

-

3. Zmluvné strany sa dohodli, Že predávajúcemu vzniká právo na vyplatenie kúpnej ceny len v prípade, že
si sPlní svoje Povinnosti voČi kupujúcemu, a to dodaním predmetu zmluvy rr mieite jeho určenia,
inŠtaláciou zdravotníckeho prístroja / zdravoLníckeho zariadenia / a uvedením do prevádzky,
Predvedením jeho funkČnosti, odborným zaškolením zodpovedných zamestnancov, dodaním
vŠetkých PoŽadovaných technických dokladov kzdravotníckemu prístroju / kzdravotníckemu
zariadeniu / a podpísaním preberacieho protokolu kupujúcim.

4, KuPujúci sa zavázuje, dodaný zdravotnícky prístroj / zdravotnícke zariadenie / prevzia! v súlade
s dohodnutými zmluvnými podmienkami a zaplatiť predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu,
po splnení povinností uvedených v bode 3.

článok lll.
Termín a miesto dodania

7, Predávajúci sa zavázuje dodať zdravotnícky prístroj / zdravotnícke zariadenie / podl,a článxu tt,
tejto zmluvy kupujúcemu najneskór do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti
tejto zmluvy.

2. Predávajúci sa zavázuje dopraviť kupujúcemu zdravotnícky prístroj / zdravolnícke zariadenie /s PrísluŠenstvom na miesto urČené kupujúcim, ktoným je: Nemocnica Snina, s, r. o., Sládkovičova
300/3, 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 prístroj u / 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 / zdravotníckeho 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 člaňxu ll. tejto zmluvy,
vzniká kupujúcemu právo na zmluvnú pokutu,

článok lV.
Podmienky dodania a prevzatia tovaru

Predávajúci sa zavázuje odovzdať spolu so zdravotníckym prístrojom / zdravolníckym zariadením/
kuPujúcemu komPlexnú pÍsomnú dokumentáciu viažucu sa k zdravotníckemu prístroju,/
zdravotníckemu zariadeniu/, najmá technickú dokumentáciu, certifikát výrobku alebo vyhlásenie o
zhode, návod na obsluhu, doklady k servisnej službe a iné významné dokumentý potrebné
k užívaniu prístroja / zariadenia / na výkon vlastníckeho práva.
kupujúci sa zavázuje poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri prevzatí zdravotníckeho
Prístroja,/ zdravotníckeho zariadenia /, najmá zabezpečiť zdravotnícky personál na zaškolenie
a obsluhu prístroja / zariadenia / na mieste určenom kupujúcim.
Uvedením zdravotníckeho prístroja/ zdravotníckehozariadenia /do prevádzky v mieste jeho určenia,
Prechádza vlastnícke právo k zdravotníckemu prístroju/ kzdravotníckemu zariaáeniu / na
kupujúceho.
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Nemocnica Snina, s.r.o.
Sládkovičova 3OO/3,069 01 Snina

4. Kupujúcemu vzniká právo odmietnuť dodávku zdravotníckeho prístroja / zdravolníckeho zariadenia
/ alebo jeho príslušenstva v zmysle tejto zmluvy v prípade jeho nefunkčnosti alebo pri zjavných
vadách tovaru, spočívajúcich v poškodení tovaru, Zlavné vady je kupujúci povinný uplatniť
u predávajúceho ihned' pri dodaní tovaru.

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

príslušenstva 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 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 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 záruónej doby dohodnú na výbere íormy pozáručného servisu.
Pozáručný servis móže bť poskytovaný v dvoch formách:
- objednávkový servis - formou jednorazovej alebo celoročnej objednávky
- zmluvný servis vykonaný na základe uzatvorenej zmluvy formou celoročnej paušálnej platby

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

/ zdravotníckeho zariadenia / v sídle kupujúceho a splnením podmienok - jeho inštaláciou, uvedením
do prevádzky, predvedením funkčnosti, odborným zaškolením zodpovedných zdravotníckych
zamestnancov, dodaním všetkých požadovaných technickýchdokladovk 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 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

Kúpna cena za zdravotnícky prístroj / zdravoInícke zariadenie / presne vyšpecifikovaný v Článku
ll, tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18 / L996 Z. z. o cenách v znení
neskorších a súvisiacich predpisov vo výške 2t448 Eur bez DPH, slovom: dvadsaťjedentisíc
štyristoštyridsaťosem Eur. Celková cena ( vrátane DPH ) predstavuje sumu 25 737,60 Eur,
slovom: dvadsaťpáťtisíc sedemstotridsaťsedem Eur a šesťdesiat centov.
Právo predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny vzniká dodaním a prevzatím zdravotníckeho
príslroja/ zdravotníckeho zariadenia / s príslušenstvom a podpísaním preberacieho protokolu zo
strany kupujúceho,
V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním zdravotníckeho
prístro1a/ zdravotníckeho zariadenia / s príslušenstvom a súvisiacimi službami najmá zaškolením
obsluhujúceho zdravotníckeho personálu, uvedením prístroja/ zariadenia / do prevádzky, náklady
inštalácie prístroja, vrátane dopravy a poistenia počas prepravy.
Dohodnutá kúpna cena sa móže meniť dodatkami k tejto zmluve v súlade s § 1-8 zákona č.
343 / 2OL5 Z, z, o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení
neskorších predpisov.
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 ČtánXu lll. a Článku lV. tejto zmluvy a ním podpísaný preberací
protokol,
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Nemocnica Snina, s.r.o.
Sládkovičova 30O/3,069 O1 Snina

6 VYstavená faktúra Predávajúcim je splatná do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia
kupujúcemu a to výlučne bezhotovostným prevodom na, účet piedávajúceho.

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 oní pó leňóte splatnosti,
Predávajúci ho mÓŽe, telefonicky alebo e-mailom vyzvať na splnenie povinnosti, pričom takátovýzva je bezplatná. Toto oprávnenie predávajúceho nemá vplyv'na splatnosť faktúry.V PríPade, Že Predávajúci je viac ako 10 kalendárnych dni v omeškaní s dodaním príslroja /zariadenia kuPujúcemu, kupujúci má právo na zmluvnú pokutu vo výške o,I % dennez hodnotY nedodaného prístroja /zariadenia, a to od dňa omeškania až do dňa riadneho splneniazabezpečenej povinnosti, maximálne však do výšky 10 oja / zariadenia,V PrÍPade, Že kuPujúci je v omeŠkaní so splnením po lehote splatnosti vočipredávajúcemu, predávajúci má právo na zmluvnú po ,L%o denne z nesplatenej
hodnoty, maximálne však do výšky 10 % hodnoty príst
Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo na náhradu škody.

Článok Vll.
Zodpovednosť za vady a záruka

7, Predávajúcije Povinný dodať zdravotnícky prístroj / zdravotnícke zariadenie / v množstve a v kvalite zadohodnutých podmienok podl'a tejto zmluvy, predávajúci zodpovedá
prístroj / zdravoln,ícke zariadenie/ je schválený na dovoz a pieoaj v
platným technickým, bezpečnostným, hygienickým a zoravoiníckým
zmluvám a všeobecne závázným právnym predpisom slovenskej r
nestane, zdravotnícky prístroj / zariadenie má vady,2, Predávajúci vYhlasuje, Že zdravotnícky prístroj/ zdiavotnícke zariadenie / nie ie zatažený právami
tretích osób.

3, Predávajúci PoskYtuje kuPujúcemu pri konkrétnej dodávke zdravotníckeho prístroja/ zdravotníckeho
zariadenia / záruku v oÍŽke najmenej 24 meŠiacov. Záručná doba bud'e uveoena preberacom
protokole, ktor.ý bude súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie kupujúcemu.4, ZáruČná doba zaČÍna PlYnúť dňom prevzatia dodaného zdravotníckeho prístroja/ zdravotníckeho
zariadenia / a podpísaním preberacieho protokolu kupujúcim a predávajúcim.5. Predávajúci sa zavázuje, že na vlastné náklady bude Žabezpeóovať záručný servis.6, ZáruČná doba nePlYnie Po dobu, po ktorú kupujúci nemohol užívať prístroj'l zari;taaenie pre vady,za ktoré zodpovedá predávajúci.

7, Záruka sa nevztahuje na vady spÓsobené kupujúcim jeho neoprávnenou a násilnou manipuláciou
zd ravotn íc ke h o p rístroja/ zd ravotn ícke ho zariadenia / .8, V záruČnej dobe Predávajúci vykoná bezplatné záručné a revízne preventívne prehliadky
zdravotníckeho Príslroja/ zdravotníckeho zariadenia / ( vrátene dopravy ) v intenzite podl,apožiadaviek výrobcu predmetu zmluvy, minimálne l- x ročne,9, počas záruky je dohodnuté aj bezplatné dodávanie náhradných dielov za účelom funkčnosti
zd ravotn íckeh o prístroja/ zd ravotn ícke ho zariadenia / .

10. vady zdravotníckeho prístroja/ zdravotníckeho zariadenia /reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po ;

doby.
11. Reklamácia musí byt doručená poštou - na

správy s doručeným potvrdením o prečítaní
v lehote určenej na uplatnenie vád doručená p
presný názov kupujúceho, dátum dodania tova
prejavy, početvadných kusov, volbu nároku z v
povinný predávajúcemu doložiť popis celého re
príslušenstva.

12, Predávajúci sa zavázuje, Žé Po obdržaní reklamácie na odstránenie vady, zabezpečí servisnéhotechnika za účelom odstránenia vady, prípadne poruchy do 24 hodín.
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Nemocnica Snina, s.r.o.
Sládkovičov a 30O 13, 069 01 Snina

1_3. V prípade, že sa bude jednať o vadu, ktorá sa neodstráni ani do 72 hodín, vzniká kuPujúcemu- 
práuo na zmluvnú poxuiu vo uýške 5o,oo€ za každý deň, až do odstránenia vady alebo PoruchY.

14. Zmluvné strany vyňlasujú, že uýšXu OonoOnutej zmluvnej pokuty považujú za primeranú povahe

nimi zabezpečovaných povinností.

2.

3.

4.

5.

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 účinnost neskór po jej zverejnenÍ v zmYsle

podl,a §47a oás. 2zákona.č.40/ 7g64Zb, Občianskeho zákonníka,a to doruČením kladnej sPráW

z administratívnej kontroly vykonanej MZ SR, zameranej na postup verejného obstarávate1a

a dodržanie zákonných póomienox pri verejnom obstarávaní na nákup predmetu zmluvy z NFp,

Vprípade, že M7 SR na základe vykonanej administratívnej kontroly neuvolhí finanČné prostriedky

vyplývajúce zo zmluvy na úhradu kúpnej ceny, právna účinnosť tejto zmluvy nenastane,
po splnení predmetu zmluvy a po uplynutí žáručnej 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 zrelelia, v ktorej bude urČený

konkrétny termín skončenia platnosti tejto zmluvy
_ jednostránným odstúpením kupujúceho od tejto zmluvy v prípade, že MZ SR, mu neposkytne

nenávratné finančné prostriedky z euro fondu na kúpu zdravotníckeho Prístroja/ zdravotníckeho

zariadenia /,ktory je uvedený v predmete zmluvy,
_ jednostranným Ómným odstúpením jednej zo zmluvných strán v prípade, ak druhá zmluvná

strana podstatným spósobom poruší zmluvnú povinnosť

6. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné rorušenie 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
_ zdrávotnícky prístroj / zariadenie, ktor.ý je predmetom zmluvy má neodstránitel'né 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,

ktorá vznikla jej zavinením v súlade s platnou právnou úpravou.

Článok lX.
osobitné ustanovenie

Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ súvisiaceho s dodávanými tovarmi

a poskytovanými službaÁi kedykolÝek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného

tinančňérro piíspevku , 
" 

to opáunenými osobami a poskytnúť im všetku Potrebnú súČinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu / sú :

a) Poskytovatel'a ním poverené osoby,

bi útvai vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatel§kého orgánu a nimi overene

osoby,
c) Najwšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, CertifikaČný orgán a nimi poverené osoby,

dl orgán auditu,jeho spolupracujúce orgány a soby poverené na výkon kontroly / audilu /,

"Í SpTnomocnenizástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

fi Olrgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EU,

él osŽby prizvané orgánmi uvedenýmiv písm. a) ažf) vsúlade s príslušnými Právnymi PredPismi SR

a právnymiaktami EU.

čtánox x.
závereóné ustanovenia

2.



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

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, ktoný je oprávnený konať v mene spoločnosti .

2, Z dóvodu zákonných obmedzení, ktoďmije kupujúci viazaný podl'a zákona o verejnom obstarávaní,
dodatkom k zmluve nie je možné rozšíriť sortiment predmetu zmluvy, ktoré boli hodnotené
obstarávatelbm 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
§R 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, 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.

5. Právny úkon je zrozumitel'ný, jasný, určitý a vážny, óo potvrdzujú zmluvné strany vlastnoručným
podpisom.

6. Zmluva je vyhotovená vštyroch 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.

V Snine, dňa: tť. lo. tDu
V Bratislave, dňa: 29. 06.2O2I

loOnica snina, s,r.o.

S|ádhvičova 300/3
01-Snina E

Nemocnica Snina, s. r. o.
MUDr. Andrej KUI_AN
konatel' spoločnosti

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

VITAMED.sK
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celok časť Technický parameler
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Bezpečné prevádzkové za(aženie podvozku

Vonkajšie rozmerY

Rozmery ložnej p|ochy

PredÍženie ložnej plochy - inte8rované

Výška |ožneJ p|ochy

zdvih ložnej p|ochy

Materiál ložnej plochy

Ko|ie§ka

Aretácia koliesok V priamom smere

centrálna brzda

De|enie |ožnej plochY

polohova n ie

Autoregresla

llhňl .hřbtového dielu

ano

min 4-dielna
mln:
chrbtovÝ diel,

stehenný diel

lýtkový dié|

mln:
chrbtový die| - 12 cm +/- 1 cm,

stehenný die| - 6 cm +/- 1 cm,

dVojitá autoregresia
73' +1,2'

ano
ano

ano

ano

ano

min 250 kg ano

max 215 x 97 cm, 215 x 1o2 s bočn cami 97 x 215 cm; ],02 x 215 cm

min 20o x 85 cm, 2oo x 90 cm s bočnicaml 200 x 85 cm

mechanlcké, min 1 x 15 cm 1 X 20 cm

mln 39,50 66 +/ 0,5 cm ánO

min 39,50 cm - 78,50 cm, hydraullcky+/ áno
0,5 cm
kovové amelv ano

mln,0 150 mm, kovové, po obvode zo 
@ 15o mm kov, plast, centrá|na brzda 2 X pedál

staleho ne7rač{L_JCeho Ťateriá|U

áno ano

uhol stehenného dielu
Uhol |fiového dielu

!9I,d"]9!qU!B1l4trende]eŇur8 15' / 14'

čelo lóžka

E!y,y p," odnímaterné čelá

Mechanická aretácia čiel

ano

áno

40" +l 2' ano

)\. r 1. )" ano

ano

kovové, odnimatelné s Výplňou HPL biele, ano

ano
ano

3/4, kovové, sk|opné pod úroveň matra
8očnice odnimatel,né

mln I

Univerzá|ny držiak príslušenstva 2x hlavová časť,

2 x nožná časť

Nárazové kolieska v rohoch |óžka min 4ks

Euíolišta mln 2 ks

Možnosťdezinfekciebežnýmidezinfekčnýmiprostíiedkami áno

Možnost vvstaviť germicídnemu žiareniu ano

Aniidekubitný matrac podl'a rozmeru |ožnej plochy výška 14cmMatrac Výška min 14cm

mlh, :

zm,ivaternÝ, vodoodolný, paropriepustný,

molnost prať na 95'c. pružnÝ vo všetkých

smeroch, 5 prešitÝm zipsom
ano

1ks
t ks, plastoÁ wátan€ popruhu

4 háčiky, nasadzowí so dížiaka hrazdy |-

Doprava na miesto plnenia, vrátane balenia, nakladania, vvkladania a 
áno

ostatne] manipulácie: 5ídIo spoločnosti - sládkovičova 300/03, 069 01 snina

lnštalácia na mieste plnenia - sládkovičova 3oo/03, 069 01 snina áno

Xo.pÉŘ zaškolmie obs|uhy v potrebnom rozsahu,20 až 23 osób, 
áno

áno

šetkých

íunkcií a technických parametíov ponúkaného píístroja tak, aby na

jeho ráklade bolo možné jednoznačne posúdiť splnenie všetkých 
áno

požadovanÝch minimálnych technických vlastností, parametrov a

hodnót V slovenskom a|ebo č€skom jazyku na cD nosiči alebo V

papjgloveilgllle +
súiastoucenysúnákldynaclo, kontrolu a všetkv ďalšie nákladY, ktoré ,no

t

ano

poťah matraca

áržraky matraca

hrilda do držiaku híazdy

hÉzdička

infúzny stojan

ano

áno

ano
áno

ano
ano

ano

ano

ano

ano
áno

ano

ano

ano

ano

lá;ko nolohovatel'né hvdraulickv ano eno

ano

ano

ano

ano



záručná lehota min 24 mesiacov, plynie od protokolárneho odovzdania
prístroja do prevádzky - po zaškolení obsluhy
ZárUčnÝ seNis - bezplatný vrátane Všetkých súvisiacich nákladov
( cesta, prestoie, náhradné diely a pod. ) v inten2ite podra požiadaviek
Výrobcu ponúkaného prístroja, minimálne 1 x po|íočne
Pozáručný seryis - 8a.ancia seryisU a možnosti zakúpenia náhíadných
dielov min po dobu nasledujúcich 8 rokov
Nástup seruisného technikamax do 72 h od nahlásenia poruchy

odborná sp65obilo5ť seryisného technika - potvrdenie o autorizovanom
seruise Vydané výrobcom ponúkaného prlstroja, alebo kópia platnej

zmluvy so seryisnoU organlzáciou, ktorá má požadované potvrdenie

ano_
ano

áno

-ano



identifikácia ponúkaného zaíiadenia:

NEMocNlcA SNl NA. S.R.o.

NEMocNlcA sNlNA, s. r. o.

sládkovičova 300/3

069 01 snina 1

Nó?oyr Nemocničné lóžko hydraulicky polohovaterné-tyPB

o

6o

,9

9
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E
z

215 x 97 cm, 215 x 102 s bočnicami

200 X 85 cm, 200 x 90 cm 5 bočnicami

min 39,50 cm , 78,50 cm, hydraulickÝ+/,

mm, kovové, po obvode zo

diel - 12 cm +/- 1 cm,

die|-6cm+/-1cm,

odnímateíné s výplňou HPL biele,

prať na 95'c, pružný vo

háčiky, nasadzovací so držiaka hrazdy

na miesto plnenia,vrátanebalenia, nakladania, Vykladaniaa

sídlo spoločnosti - sládkovičoVa 300/03, 069 01 snina

zaškolenie obsluhy v potíebnom rozsahu - 20 až 23 osób,

funkcií a technických parametrov ponúkaného pristroja tak, abv na

jeho základe boIo možné jednoznačne posúdiť splnenie Všetkých

minimálnych technických vlastnostL parametrov a

V s|ovenskom alebo českom jazyku na cD nosiči a|ebo V

cenysúnák|dynaclo, kontíolu a všetky ďalšie náklady, ktoré

píístroj v slovenskom jazyku alebo

o zhodě vydané or8ánom posudzovanaa

Vykonávajúcim činnosti posudzovania zhody, ktoni ie
podra osobitného predpi§U vo vzťahu k ponúkanému

v s|ovenskom jazyku alebo úradne overený preklad do

d

o
o

!

o

a
a
o
E
z
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o
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o
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ého dieIu

l,^kového dielU

lóžka

r odnímateíné čelá ano

aretácia čiel ano
3/4, kovové,sk|opné pod úroveň matraca,

odnímate|'né
mln I

2x hlavová časť,

2 x nožná ča5ť

min 4 ks

a".i*_t.i"u":ný-Úezintetenvrnlprc9qleatami

smeroch, s prešitým zipsm
matraca ano

1ksdržiaku hrazdy
1 k5, plastová, Vrátane popruhu

stojan

ano

ano

ano

ano
ano

áno

á,,!9

áno_
ano
áno

áno

in9
áno

án9

áno

ano

a!9

ano

ano

n

vystayiť g9rmicídneru žiareniu

litný matoc podtb mru Iožnet Ňihy výškit+cmtvtatrac

áno

+
ano

lano

ano

áno

áno

ano

áno



zárUčná lehota, min, 24 mesiacov, plynie od protokolárneho odovzdania
prístroja do prevádzky - po 2aškolení obsluhy ano

ZárUčný servis-bezplatný vrátane všetkých súvisiacich nákladoV
( cesta, prestoje, náhradné diely a pod ) v intenzite podl'a požiadaviek áno
výrobcu ponúkaného prístroja, minimálne 1x polročne

Pozáručný seryis - gaíahcia seryisu a možnosti zakúpenia náhradných

dielov min po dobu nasledujúcich 8 rokov ano

Nástup seruisného technikamax do 72 h, od nahlásenia poruchy áno

odborná spósobilosť servisného technika - potvrdenie o aUtorizovanom

seruise vydané uýrobcom ponúkaného prístíoja, alebo kópia platnej áno

zmluvy so seruisnou or8anizáciou, ktorá má požadované potvrdenie

áno

á*



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

Spósob určenia ponukovej ceny
obchodné V|TAMED.SKs.r.o.

meno:
sídlo: _1, mája 45|9O]2 01Pezinok
tčo: 45487o9o

štatut. zástupca: Mgr_: _art: Male[ Fajno1, k"o"nate!|

názov položky

Nemocničné lóžka

Nemocničné lóžko
I hydraulické typ A
i (Cena ponúkaného zaríadenia

miestoVystavenia: Bratislava

dátum vystavenia: 1,4.05.2021

77768€ :2233,60€2792€ i

V základnej cene produktu

7o28o €

V základnej cene produktu

13407,60 €

72336 €

ó

ks

I zsloe i

4|.

27448 € 4289,60 € 25737,60 €

: c90? zd MJ i cena spolu
MJ iP:::'; vEUR i vEUR: lYlJ : bez DPH i bez DPH

* uvedená cenaje cenou za predmetzákazkyv zmysle časti (B) súťažných podkladov

.í.o-
ezinok

Lc DPH
cena spolu

v EUR
S DPH

5

57 ks 4
cena záručného servisu 24
meslacov
Cena predlženého záručného
servisu 24 mesiacov

5.2

2056 €

SPoLU



Nemocnica Snina, s.r.o.
Slád kovičova 30O /3, 069 01 Snina

Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy

zoznam suaoooÁvnrerov

Po

Názov firmy a sídlo subdodávatelá,
ňO, Uaaje o osobe oprávnenej konať
za subdodávatelá (meno a priezvisko,

adresa pobytu, dátum narodenia)

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

}


