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Kúpna zmluva na dodanie predm etu zákazky
Mamografický prístro}
s priamou digitalizáciou

uzavretá podl'a zákona č.513 ll99l Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
a zákona č. 343 l2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorych zákonov
v_znení neskorších predpisov ( d'alej len ,, zmluva " ) medzi zmluvnými stranami

Kupujúci: Nemocnica Snina, s. r. o.
Sládkovičova 300 l 3

069 0l Snina 1

Štatutá*y orgán: MUDr. Andrej KULAN, konatel' spoločnosti
lCO: 36 509 l08
DIČ: 2022015'7'70
IČ opH: SK2022075770
Bankové spojenie: VÚB, a, s.
Číslo účtu: IBAN: SK34 0200 0000 0020 ]759 9655

SWIFT: SUBASKBX
Spoločnosť je zapisaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro,
vložka č. 16588/P ( d'alej len ,, kupujúci" )

a

Predávajúci: GUTTA Slovakia, spol. s r.o.
Svetlá 1,

8l1 02 Bratislava
Štatutárny orgán: Tomáš Sipos, konatel'

RNDr. Ján Sipoš, konatel'
tČo: 35,707 364
DIČ: 2020249704
IČ opH: SK2020249704
Bankové spojenie: Tatra banka a,s.
Císlo účtu: SK78 l l00 0000 00262200 5809

Telefón / mobil: +421 2 206 206 0l
Fax:
Spoločnosť je zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., vložka ě.12955lB,

oddiel: Sro
( d'alej len ,, predávajúci " )

d'alej tiež spoločne označovaní aj ako ,, zmluvné strany "

Il16

\§



NemocnicaSnina-sro Zmluva Mamograf , Y O |ZPLC,TNB/OS -202 1 -1

Článor t
úvodné ustanovenie

1.1. Zmluva sa uzayára na základe výsledku verejného obstarávania - civilná Podlimitná

zákazka na dodanie tovaru nie bežnó dostupného na trhu bez vyuŽitia elektronického

trhoviska s následnou elektronickou aukciou vyhlásenej vo Vestníku verejného

obstarávania, ktorej predmetom je dodanie Mamografického prístroja s priamou

digitalizáciou ( d'alej len " MG prístroj ",

článok 2
Predmet zmluvy

2.1. Predávajúci sa touto zmluvou zavázuje dodať kupujúcemu MG prístroj podl,a bodu 2,3,

zmluvy,- poskýtnúť služby podl,a poámienok dohodnutých v tejto zmluve a previesť

stroju. Kupujúci sa zavázuje dohodnudm
podl'a bodu 2.3, zmluvy prevziať a zaplatiť

uvou.

2.2. luvy potvrdzuje, že je vla_stníkom MG
účelom jeho predaja podl'a tejto zmluvy,

ázuje k dodaniu jedného (1) ksnového,
ani treťou osobou ani ako predvád4ací

o ,, tovar " ) podťa špecifikácie uvedenej

v prílohe č. 1 _ Technická špecifikácia predmetu dodania, ktorá je neoddeliteťnou

súčasťou tejto zmluvy. Dodaný MG pristroj musí spíňať všetky poŽiadavky prísluŠných 
.

právnych predpisov Šlou"n.k.j repubiiky, musí byt, riadne označený údajmi o výrobcovi

a tovare, Jeho dodávka sa zrěalizuje v otale, ktoqý zaruČÍ jeho bezPeČnú PrePravu.

2.4. Dodávka prístroja predávajúcim podl,a tejto zmluvy zahíňa aj:

_ služby spojeně s^ dodaním tovaru, t. j.i zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho

vyloženie 
"v 

mieste plnenia, vybalenie, likvidáciu obalov a pod.

- kompletizáciu a inštaláciu prístroja

- odskúšanie a uvedenie prístroja do prevádzky
_ zaškolenie zamestnancou (to_]s osob; kupujúceho o obsluhe, údržbe a ošetrovaní

dodaného prístroja na pracovisku kupujúceho v dvoch termínoch:

l. termín: zaškojenie pri uvedení do prevádzky _ v trvaní 4 hodiny

2. termín: preškolenie po 14 dňoch od 1. termínu _ v trvaní 4 hodiny,

Požaduje ,u áškol"nie pérsonálu aplikačným e certifikátom

o zaškolení priamo od výrobcu MG prístroja s kto4ými

zamestnanci kupujúceho prídu so styt<u, Št<oti slovenskom alebo

ěeskom jazyku.

Z.5. Súčasťou závázku predávajúceho je pos

pre riadne a bezchybné použitie

výlučne: Technologický projekt

od úěinnosti zmluvy, návod na
jazyku, záruéný tist,'catsia servisná dokumentácia (nevyžaduje sa preklad

do slovenskéhó jazyka ) , a to pri dodaní predmetu zmluvy,

2.6. predávajúci .u óutě3 zavázuje vypracovať a po podpise zmluvy oboma stranami

odovzdať kupujúceriru min. v jednom vyhotovení: Protokol o zaŠkolení zamestnancov

kupujúceho . óurlutou MG piístroja (d;alej len ,,protokol o zaškolení" ) a protokol

o uvedení MG prístroja do prevádzky,

2.7.

v súlade s technologickým projektom

predávajúceho.
2,8. predmetom iejto zmluvy je aj závázok predávajúceho poskytovať dohodnuté služby

k dodanému irístroju poůu, ža-enej d lby v trvaní dvoch ( 2 ) rokov od dátumu
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Nemocnica Snin4 s. r. o.

2.9.

2.10.

2.11.

podpisu preberacieho protokolu. oboma.zmluvnými stranami, Bližšia špecifikácia služieb

v rámci záruěnej doby je uvedená v cranr<u í zodpov"dn( sť za vady a záručná doba

tejto zmluv y. zárovei ša zavázuje najneskór 14 dní pred uplynutím záručnej doby

vykonať bezplatnú u"rp"lno.tno]t".t ni"rn |rehliadku'a bezplatné odstránenie všetkých

;ti;;ň vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku,. 
.

r."aaua3,i"i sa zároveň zavazije, že poěas záručnej doby

p"-Ň"""""ie aj ďalších servisnych služieb vo vzťahu k p

n stuZUa.n poskytovaných v rámci záruénej doby ( napr,.

oUrtut y kupujúcim, resp, v rozpore s. návodom na obsluhu, l

pohromy, vandalizmu-a'pod-; a 
19. 

v.zav o|9.latne 
11 1:!.'* 

osobitnej objednávky

doruěenej kupujúcim, 
"r"'u" 

, " záktade osobltne uzavretej zmluvy, kde zmluvné strany

upravia všetky poa.i"nŇ'po.t }tnutlu d,alších servisnýclr činností nezahrnutých

v'službách póskytovaných v rámci záručnej doby, , ...

Kupujúci sa zavazujJó;ky."ú,, pr"oa*;,i.J.u nu jeho žiadosť nevyhnutnú súčinnosť

v rozsahu nevyhnutrr-o,i-o;Ó riadne a včasné splnenié predmetu tejto zmluvY v Čase

a spósobom požadov*anýil predávaj,i"im. ó dobu omeškania kupujúceho s poskytnutím

nevyhnutnej súčinnosii ia predlžujó ču,_p," splnenie predmetu zmluvy,

p."áa*j,i"in",i",oapoi"ttrííňlí:lti,lrí";}*",x;,Tj,[rTi|o,#JřJ"*:o'

náležitou oaúo*ou sároštlivosťou a prostredníctvom osób,

káciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností

v zmysle tejto zmluvy.

Článok 3
Podmienky dodania a prevzatia prístroja

najneskór do šesťdesiat ( 60 )

leh-oty sa nezapočítavajú dni pracovného

), v čase od 07,00 hod, do 15,00 hod,,

u najmenej páť ( 5 )
ť, a to kontaktnej osobe

ho úseku,

, e-mail: ekonom@nemocnicasnina,sk,

Kontaktnouosoboupredávajúcehoje:PavolSakal,obchodnýmanaŽér,
te|.: +42l918 849 687, fax: """"",

v mieste dodania MG prístroja prístup
yloženie,
dodania

á dostatočná

ehodnotením.

v omeškaní.
3.6. Dodanie tovaru do miesta dodania po

protokolu. V preberacom
a kompletnosť dodaného
Kupujúci je povinný pri
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zjavnú vadu tovaru bezodkladne, najneskór však do piatich ( 5 ) kalendárnych dní

3.8.

odo dňa dodania tovaru
3.'7. Zistenie vád tovaru podl'a bodu 3,6. zmluvy, kupujúci ozqámi predávajúcemu písomne

3.9.

3.10.

( t. j. reklamácia tovaru ).
Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ak technické a úžitkové parametre

dodaného tovaru nezodpovedajú dohodnutej technickej špecifikácií tovaru podťa Prílohy
č. 1 zmluvy, Technická špecifikácia tovaru dohodnutá v tejto zmluve musí byť zhodná

s tovarom uvedeným v ponuke predloženej predávajúcim vo verejnom obstarávaní.
O inštalácií tovaru do prevádzky v mieste dodania spíšu zmluvné strany Inštalaěný
protokol.
Zaškolenie zamestnancov kupujúceho (10- 15 osób) o obsluhe, údržbe a ošetrovaní
dodaného prístroja ( l. termírn) je predávajúci povinný realizovať najneskór pri uvedení
pdstoja do prevádzky v mieste dodania, resp, inštalácie.
O zaškolení spíšu zmluvné strany Protokol o zaškolení.

3.1l. Riadnym dodaním tovaru sa rozumie dátum riadneho uvedenia prístroja do prevádzky
predávajúcim v mieste dodania a inštalácie tovaru vrátane zaškolenia zamestnancov
kupujúceho ( 1. termín ) a predloženia príslušnej dokumentácie podl'a bodu 2.5. a 2.6.

tejto zm|uvy. Predmet zmluvy bude predávajúcim odovzdaný a kupujúcim prevzatý
aj v prípade, že v Inštalačnom protokole budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy

o sebe a / alebo v spojení s inými vadami nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke

prístroja. Tieto zjavné vady a nedorobky musia bY' uvedené v Inštalačnom protokole
prístroja so stanovením termínu ich odstránenia, a to najneskór do 20 pracovných dní
od podpisu Inštalačného protokolu oboma zmluvnými stranami.
Uvedenie MG prístroja do prevádzky potvrdí kupujúci písomne podpísaním Protokolu
o uvedení prístroja do prevádzky.

3.12. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho dňom,

kedy došlo k dodaniu tovaru podl'a bodu 3.6. zmluvy.

čtánok 4
Kúpna cena a platobné podmienky

4.1. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok ani zálohu na predmet plnenia podl'a

tejto zmluvy.
4.2. Kúpna cena tovaru, vrátane rozpisu jednotlivých položiek predmetu zmluvy ( v prípade,

ak je to relevantné ), je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podl'a zákona

č. 18/ 1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR
č.87 l1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/ 1996 Z. z. o cenách

v znení neskorších predpisov a je uvedená v Prílohe ě, 2 - Kalkulácia ceny, ktorá

tvorí neoddelitel'nú súčasť tejto zmluvy.
4,3. Kúpna cena podl'a tohto článku zmluvy je cenou za nový, kompl'etne funkčný prístroj,

bez akýchkol'vek právnych a faktických vád. V kúpnej cene je zahrnuté: kompletné

dodanie do miesta plnenia, inštalácia, odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzkY,

zaškolenie zamestnancov kupujúceho ( v oboch termínoch ), predloženie príslušnej

dokumentácie k tovaru, komplexné zabezpečenie služieb počas trvania záruČnej doby,

odmena za licencie a d'alšie náklady predávajúceho v súvislosti s dodaním tovaru resp.

poskyovaním služieb podl'a tejto zmluvy. Celková cena tovaru dohodnutá v tejto

zmluve musí byt' zhodná s cenou tovaru uvedenou v ponuke predloženej predávajúcim

vo verejnom obstarávaní.
4.4. Cetková cena s DPH za celý predmet plnenia zmluly je vo výške:

150 000,00 BUR ( uchádzač uvedie údaj v sú|ade s údajmi uvedenými v Prílohe Č. 2 -
Kalkulácia ceny, s presnosťou na dve desatinné miesta ),
Slovom jednostopát'desiattisíc EUR.
Takto stanovená celková cena za predmet zmluvy je maximálna a závázná poČas

platnosti tejto zmluvy.

4l]'6

r



NemocnicaSnina_sro. Zmluva Mamograf, Y OIZPLC-TNB/05-202 1 -|

4.5. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym dodaním tovaru kupujúcemu
podlh bodu 3.1 l . zmluvy.

4.6. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar podl'a tohto ělánku zrnluvy na základe
daňového dokladu-faktúry riadne vystavenej predávajúcim a doruěenej kupujúcemu.
Predávajúci je oprávnený vystaviť faktúru po dodaní tovaru v zmysle bodu 3,ll.zmluvy.

4.7. Splatnosť faktúry je v zmysle ustanovenia § 340b ods.5 zákona č.5l3 l1991 Z. z.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 60 kalendárnych dní odo dňa jej
doručenia kupujúcemu, a to výlučne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

4.8. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podl'a platných právnych predpisov

" a tejto zmluvy. Zároveň musí obsahovať ( priamo na faktúre alebo v prílohe formou
' dodacieho listu ) rozpis fakturovaných položiek podl'a Prílohy č. 2 Kalkulácia ceny tejto

zmluvy. V prípade, že doručená faktúra nebude vystavená správne je kupujúci oprávnený
fakturu vrátiť predávajúcemu na opravu alebo doplnenie. Predávajúci je povinný vystaviť
novú faktúru a doručiť ju kupujúcemu, pričom lehota splatnosti plynie až od doručenia
riadne vystavenej faktúry.

4.9. Predávajúci podpisom tejto zmluvy zároveň potvrdzuje, že výsledná kúpna cena za tovar
(t.j. ponúknutá kúpna cena vo verejnom obstarávaní)je v súlade s aktuálne obvyklou
trhovou cenou tovaru (t. j. v čase lehoty na predkladanie ponúk).

čHnok 5
Zodpovednosť za vady, záručná doba

a služby poskytované počas záručnej doby

5.1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má dodaný tovar alebo poskytnuté služby
v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare alebo na diele vzniknutom
poskytovaním služieb na kupujúceho a za vady tovaru alebo za vady diela, ktoré
sa vyskytnú po prevzatí dohodnutého tovaru alebo diela v záruěnej dobe.

5.2. Predávajúci ruěí za vlastnosti tovaru, resp. diela vzniknutého poskytnutím služieb podl'a
tejto zmluvy počas ziruěnej doby. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je dodaný
podl'a podmienok tejto zmluvy, v súlade s predloženou ponukou vo verejnom obstarávaní
a podl'a platných právnych predpisov a počas záruěnej doby bude mať vlastnosti
dohodnuté v tejto zmluve.

5.3. Predávajúci poskYuje na predmet zmluvy a všetky jeho súčasti komplexnú záruku, ktorá
bola stanovená predávajúcim v trvaní dvoch (2) rokov ( 24 mesiacov ) odo dňa
podpísania Protokolu o uvedení MG prístroja do prevádzky.

5.4. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskYnú počas trvania záruěnej doby musí
kupujúci uplatniť u predávajúceho bezodkladne v záruénej dobe, inak zanikajú.

5.5. Komplexná záruka predstavuje súbor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za predmet
zmluvy vykonávať predávajúci po dobu trvania záruénej doby na predmete zmluvy
za účelom bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých
parametrov uvedených v technickej špecifikácii predmetu zmluvy, Súborom opatrení
sa rozumie najmá, nie však výlučne:
- oprava vád a porúch predmetu zmluvy, t.j. uvedenie predmetu zmluvy do stavu plnej

využitelhosti vzhl'adom k jeho technickým parametrom
- dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich

poruchy, ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, alebo kratšiu záručnú dobu,
ako je záruěná doba poskytovaná predávajúcim

- vykonanie štandardných vylepšení predmetu zmluvy podl'a rozhodnutia predávajúceho
vrátane vykonania aktualizácii, t. j. update softvérového vybavenia predmetu zm|uvy

- dodávky a zabudovanie náhradných dielov, ktoré sú potrebné k riadnej a bezporuchovej
prevádzke predmetu zmluvy, vrátane demontáže, odvozu a likvidácie použitého
a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov

- vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia, resp. jeho relevantných častí
- vykonanie pravide|ných technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom

rozsahu a intervale podl'a servisného manuálu, priěom poslednú takúto kontrolu
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uplynutím záručnej doby a bezplatne
výnimkou vád uvedených v bode 5.7.

je dodávatel'povinný vykonať 14 dní pred

odstrániť všetky zistené vady a nedostatky s

zmluvy
- vykonanie ďalších servisných úkonov a činností v súlaťle s prísluŠnou právnou

úpravou, aplikovateťnými normami a požiadavkami kupujúceho stanovenými

v súťažných podkladoch (B.1. Opis predmetu zákazky, špecifikácie záruČného servisu)
- práce ( servisné hodiny ) a dojazdy servisných technikov predávajúceho do miesta

inštalácie predmetu zmluvy v rámci zabezpeéenia záručného servisu
- vykonanie akýchkol'vek neplánovaných opráv a ídržby, ktoré nevyplývajú zo servisného

" planu výrobcu zariadenia, ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezPeČenia
" prev ádzky MG prístroj a, vrátane generálnej opravy

- iechnicko-organizačná pomoc a poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja

prostredníctvóm klientskeho pracoviska predávajúceho uvedeného v bode 5.12. zm|uvY.
-StuZbu 

poradenstva sa bude poskytovať v pracovnom čase od 08.00 hod.

do 15.00 hod, počas pracovných dní.

5.6. Záručná doba podl'a bodu 5.3. zmluvy sa automaticky predlŽuje o dobu, po ktoru

nemohol by' predmet zmluvy využivaný na účel, na ktoný je urěený a to z dóvodov,

na ktoré sa vzťahuje záruka.
5.7. Záruka sa nevďahuje na vady, ktoré spósobí kupujúci neodbornou manipuláciou, resP.

používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa nevďahuje tiež na vadY, ktoré

vzniknú v dósledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu.

5.8. V oznámení, resp. reklamácii vady predmetu dodania podl'a tejto zmluvy je kuPujúci

povinný každú jidnotlivú vadu, resp, nedostatok špecifikovať ( oznaČenie vady a miesta,

kd" ,u vada nachádza a stručný popis, ako sa vada prejavuje ),

5.9. predávajúci je povinný počas záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách

od nástupu na opravu:
- op.uuu vady, pri ktorej nie je potrebná dodávka náhradného dielu do 48 hodín
_ opruuu vady s dodávkou náhradného dielu do 5 pracovrr..ých dní

5.10. počas záruěnÓ3 aouy je servisný technik predávajúceho povinný nastúpit' na odstránenie

vady v mieste instafiÓie predmetu zmluvy zo servisného strediska najbližšieho k sídlu

kupujúceho do 24 hodín od nahlásenia vady, ak vada bola nahlásená v pracovný deň

.éaži 07,00 hod. a 16.00 hod., resp. do 12.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa,

pokial,vada bola nahlásená po 16.00 hod. pracovného dňa alebo poěas

mimopracovného dňa.

5.11. V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika predávajúceho

na miesto inštalácie predmetu 
-zmluvy, 

je predávajúci oprávnený zaěať odstraňovať vadu

formou vzdialeného prístupu v lehote najneskór do 12 hodín od nahlásenia vadY,

ak vada bola nahlásená v pracovný deň medzi 07.00 hod. a 16.00 hod., resp.

do 12.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokial'vada bola nahlásená

po 16.00 hod, pracovného dňa alebo poěas mimopracovného dňa.

5.12. kupujúci je opiávnený vadu, ktorú zistí na predmete zmluvy poěas záručnej doby,

nuntarir predávajúcemu prostredníctvom klientskeho pracoviska predávajúceho ( Hotline,

Helpdesk, Call centrum á pod.) - podl'a Prílohy č, 4. tejto zmluvy alebo servisnému

strebisku, ktoré je najbližšie sídlu kupujúceho, resp. ktoré predávajúci urěí

pre nahlásenie vady - podl'a Prílohy č. 3 tejto zmluvy,
5.13. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska predávajúceho

je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady sa povŽuje moment Prijatia
i-mailovej správy predávajúcim. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho

pracoviská predávajúceho je fax, za moment nahlásenia vady sa povaŽuje moment

prijatia faxovej ,piauy preáávajúcim. V prípade ak komunikaěným kanálom klientskeho

pricoviska predávajúóeho je teiefónna li tka, za moment nahlásenia vady sa povaŽuje

moment spátného ielefonióteho alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu a jeho

evidencia, vrátane mena oznamovatel'a, telefónneho čísla pre potvrdenie a struČného

opisu vady.
5,14. Ý prípadě použitia e-mailovej správy kvóli nedostupnosti telefónnej linky ( tvrdenie

kupujúceho ) je predávajúci povinný preukázať, že telefonna linka bola dostuPná, Pokial'
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nebude súhlasiť s tvrdením kupujúceho o nedostupnosti tejto linky. Predávajúci nenesie
zodpovednosť za nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dójde k výpádku
poskytovaných telekomunikačných služieb a predávajúci túto skutočqosť preukráže
kupujúcemu, Kupujúci je oprávnený k telefonickému hláseniu podporne nahlásiť
nefunkěnosť alebo vadu MG prístroja tiež zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú
adresu predávajúceho, resp. určeného servisného strediska.

5.15. Predávajúci je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť
Predmet zmluvy do prevádzky v lehotách uvedených v bode 5.9. tejto zmluvy.
V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehót, má kupujúci právo požadovať
od Predávajúceho za každé jedno porušenie zmluvnú pokutu za nedodržanie lehót
spojďných so zifu.ukou v nasledujúcej výške:
- nedodrŽanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstraňovania vady

formou vzdialeného prístupu podl'a bodov 5.10. alebo 5.1l. zmluvy: 50,00 €
za každú zaěatú hodinu omeškania

- nedodrŽanie lehoty na odstránenie vady podl'a bodu 5.9. zmluvy: 50,00 € za každú
zaěatú hodinu omeškania.

5.16. Zmluvné strany sa dohodli, že predávajúci je povinný zabezpečiť minimálnu dostupnosť
Prevádzky ním dodaného MG prístroja podl'a tejto zmluvy na úrovni minimálne
D:95 %o.

5.17. VýpoČet parametra D-dostupnosť prevádzky zariadenia je nasledovná:
D:(T-V)/T)xl00

D - dostupnosť prevádzky zariadenia v percentách
T-PoČet prevádzkových hodín za sledované obdobie jedného kalendárneho

roka prevádzky prístroja, počítané ako počet kalendárnych dní v roku x 24 hodin
V-výpadok prevádzky prístroja v hodinách počas sledovaného obdobia jedného

kalend:Írneho roka prevádzky predmetu zákazky, pričom výpadkom pievádzky' prístroja sa rozumie taký pievádzkový stav pristrója, kedy n ao.t"a].u výskýtu
vady na tomto zariadení je nedostupná alebo chybná funkčnosť jednej aiebó
viacerych funkcionalít prístroja nevyhnutných na jeho používanio dohódnutým
sPÓsobom popísaným v dodanej prevádzkovej dokumentácii, pričom chybná alebo
nedostupná funkcionalita má negatívne dopady na činnosť kupujúceho a prístroj
nie je možné použiť vóbec alebo v požadovanej kvalite,

5.18. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania minimálnej dostupnosti prevádzky
Predmetu zákazky uvedenej v bode 5.16, tejto zmluvy má kupujúci pnívo uplatniť
nárok na náhradu škody a ušlého príjmu v tomto rozsahu: ak D je v danom
kalendárnom roku menej ako 95 Yo vzniká kupujúcemu nárok na náhradu škody a ušlého
príjmu vypočítaného dosadením hodnót do nasledovného vzorca:

11:(DD-DV)xPVxPP
N je výška nároku na náhradu škody a náhradu ušlého príjmu v eurách,
DD je 95 Yo Poěíu dní, počas ktoných má byt' zariadenie v kalendámom roku dostupné,

podl'a opisu z bodu 17 tohto ělánku zmluvy,
DV je PoČet kalendárnych dní výpadku zariadenia, podl'a opisu z bodu 17 tohto článku

zmluvy,
PV je Priemerný denný počet výkonov, ktoý sa určí ako počet výkonov, ktoré boli

na Prístroji urobené a vyúětované za čas trvania prevádzky zariadenia počas
príslušného kalendárneho roka,

PP je Priemerná platba za l výkon urobený na prístroji v eurách prijatá kupujúcim,
ktorá sa urČÍ ako podiel počtu výkonov urobenýclr na prístroji v príslušnom
kalendárnom roku a súčtu sumy prijafých platieb za všitky nytony urobené
na prístroji v príslušnom kalendárnom roku.

5.19, UPlatnenie nároku na náhradu škody a ušlého príjmu sa uplatňuje na základe
vYhodnotenia dostupnosti prevádzky predmetu zmluvy vždy za predchádzajúci
kalendárny rok trvania kúpnej zmluvy. Prvým obdobím, za kto;é sa vyhoánocuje
dostuPnosť prevádzky predmetu zmluvy je obdobie zaěínajúce kalendárnym dňom
nasledujúcom po dni uvedenia predmetu zmluvy do preváázky a koněiacó 31. decembrom
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kalendárneho roka, v ktorom bol predmet zmluvy uvedený do prevádzky. Nasledujúce
obdobia vždy zaěínajú 01. januárom daného kalendárneho roka platnosti kúpnej zmluvy
a končia 31. decembrom daného kalendárneho roka alebo dňom ukoněenia platnosti
kúpnej zmluvy, ak zmluva skončí platnosť pred 3l. decěmbrom daného kalendárneho
roka.

5.20. Pri vyhodnocovaní nedostupnosti prevádzky predmetu zmluvy sa do nedostupnosti
prevádzky nebude počítať doba, počas ktorej je nedostupnosť spósobená:
- nezabezpečením požadovanej súěinnosti a vhodných prevádzkových podmienok

zo strany kupujúceho ( výpadok elektrickej energie, vyššia moc, nesprístupnenie

" prístroja bez zbytoěného odkladu po príchode servisného technika a pod. )

s návodom na obsluhu a idržbu, v dósledku vyššej moci, ...

- čiastkovým výpadkom predmetu zmluvy alebo jeho úplným odstavením spósobeným
konaním zo strany kupujúceho alebo akejkol'vek tretej osoby

- odstavením predmetu zmluvy z dóvodu vopred plánovanej prehliadky, údržby alebo
profulaktiky, ak túto skutočnosť oznámil predávajúci kupujúcemu minimálne 5

kalendárnych dní vopred, pričom do doby nedostupnosti predmetu zmluvy sa zapoěíta
v tomto prípade len doba nevyhnutná na výkon takejto prehliadky, údržby alebo
profylaktiky, maximálne však v dlžke akú predávajúci oznámil kupujúcemu
pri oznamovaní potreby vykonania takejto prehliadky, údržby alebo pro§laktiky
a ak takúto dobu predávajúci neoznámil kupujúcemu vopred, tak maximálne doba
v aizue + hodiny. ,

5.21. Predávajúci sa zav'ázuje zabezpeěiť pre kupujúceho v prípade potreby aj mimozaručný
servis oprávnenými osobami. Poskytnutie mimozáručného servisu v konkrétnom prípade
vykoná predávajúci výlučne na základe kupujúcim písomne vopred odsúhlasenej cenovej
ponuky.

čtánot 6
Zm|uvné sankcie a zodpovednost' za škodu

6.1. V prípade omeškania predávajúceho s riadnym dodaním tovaru má kupujúci nárok
na zmluvnú pokutu vo výške 0,I %o z ceny nedodaného plnenia bez DPH, s ktorym
je predávajúci v omeškaní, a to za každý aj začaty deň omeškania, maximálne však
do výšky l00 % z kúpnej ceny bez DPH podl'a tejto zmluvy.

6.2. V prípade omeškania predávajúceho s termínmi plnenia služieb počas záručnej doby
má kupujúci nárok na zmluvné pokuty vo výške a za podmienok podl'a Članku 5 tejto
zmluvy, maximálne však do výšky l00 % z kúpnej ceny bez DPH podťa tejto zmluvy.

6.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať príslušné omeškané
plnenie v zmysle tejto zmluvy.

6.4. V prípade omeškania s plnením peňažného závázku podl'a tejto zmluvy, je veritel'
oprávnený fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov.

6.5. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania oznámi
oprávnená zmluvná strana doručením penalizačnej faktúry druhej zmluvnej strane.
Splatnosť penalizaěnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej strane.

6.6, Uplatnením majetkových sankcií nie je dotknuté právo zmluvnej strany na náhradu
škody, a to vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu, maximálne však do výšky l00 %

hodnoty obstarávaného prístroja.
6.7. Zmluvné strany prehlasujú, že si budú poskyovať potrebnú súčinnosť pri plnení závázkov

vypl;ývajúcich z tejto zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti
a informácie, ktoré majú alebo móžu mať vplyv na jej plnenie.

6.8. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spósobenú druhej zmluvnej strane
v súvislosti s plnením tejto zmluvy.

6.9. Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho
preukázania jej vzniku, výšky, porušerria zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi
týmto porušením a vznikom škody, ak navrátenie do póvodného stavu nie je možné.
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6.10. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeŠkanie s plnením svojich zmluvných závázkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať
celkom alebo čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť; uvedené sa vzťahuje aj
na zmluvné pokuty, ktoré v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť nebudú žiadnou
zo zmluvných strán uplatňované. Pre úče|y tejto zmluvy sa za okolnosti vyluěujúce
zodpovednosť považujú okolnosti, ktoré nie sú závislé od vóle zmluvných strán
a ani ich nemóžu zmluvné strany ovplyvniť, ako napr.: štrajk, epidémia, požiar, prírodná
katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie, resp. embargo produktov objektívne
Potrebných pre poskytovanie predmetu plnenia, Za vyššiu moc sú považované okolnosti

" vy|uěujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia §374 zákona č.5l3 l199l Zb. Obchodný" zákonník v znení neskorších predpisov.
6.1l. Úeinty vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokial' trvá prekáůka, s ktorou

sú ÚČinky spojené. Ustanovenie prvej vety bodu 6.10, zmluvy sa uplatní za predpokladu,
Že Postihnutá zmluvná strana písomne oboznámi|a druhú zmluvnú stanu o týchto
okolnostiach a o predpokladanej dobe ich trvania bezodkladne ako sa o nich dozvedela.

6.12. V prípade, ak nastanú prekážky vyššej moci je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka,
Povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti
vyššej moci, ktorá jej bráni v plnení jej povinností podl'a tejto zmluvy.

6.13. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným z dóvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako
60 dnÍ, zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, písomne požiada
druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia;
ak nedójde k dohode, má ktorákolVek strana právo od tejto zmluvy odstúpiť, priěom
ÚČinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
od zmluvy druhej zmluvnej strane.

6.14. Ziadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo
omeŠkanie s plnením svojich zmluvných závázkov, ak takéto omeškanie alebo neplnenie
bude sPÓsobené v dósledku neposkytnutia súčinnosti druhej zmluvnej strany.

čtánok z
Platnost' zmluvy

7.I. Zmluva nadobúda platnost' dňom jej podpísania zmluvnými stranami.
7.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej účinnosti do splnenia dodávky tovaru,

okrem ustanovení zmluvy, z obsahu ktorych vyplýa iná doba platnosti a účinnosti.
7.3, Platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť pred uplynutím doby uvedenej v bode 7.2 tohto

článku zmluvy:
- dohodou zmluvných strán
- odstúPením od zmluvy z dóvodov uvedených v zákone alebo v tejto zmluve,
OdstúPenie je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy
druhej zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpení
bolo doruČené na tretí deň odo dňa jeho zaslania poštovou zásielkou doporučene
na adresu sídla druhej zmluvnej strany, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty
nePoěíta. Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody a na úhradu
zmluvnej pokuty, na ktoré vznikol nárok pred odstúpením od zmluvy.

Článot< s
Odstúpenie od zmluvy

8.1. SPÓsob odstúPenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasledujúcich zákona
Č.5l3 l1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak v tejto zmluve
nie je dohodnuté inak.

8.2. OmeŠkanie Predávajúceho s plnením povinností podl'a tejto zmluvy znamená podstatné
PoruŠenie zm|uvy, pričom kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi
Predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o tomto porušení dozvedel.8.3. Zmluvné stranY označujú za podstatné porušenie zmluvy najmá porušenie nasledujúcich
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zmluvných povinností:
- nedodanie tovaru predávajúcim v zmysle dohodnutých podmienok riadne, včas
a v kvalite podl'a dohodnutých podmienok o viac ako 30 dní

- neodstránenie vád tovaru predávajúcim za podmietrok uvedených v tejto zmluve ani
v na tento účel poskytnutej dodatočnej lehote

- neprevzatie tovaru kupujúcim a l alebo neuhradenie kúpnej ceny kupujúcim v súlade
s touto zm|uvou riadne a včas.

Čtánot< g

Subdodávky

9.1. V prípade, ak predávajúci zabezpečuje časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom
svojich subdodávatel'ov, zodpovedá za riadne plnenie predmetu zmluvy tak, akoby
ho zabezpečil v celom rozsahu sám.

9.2. Predávajúci garantuje spósobilosť subdodávatel'ov pre plnenie predmetu zmluvy.
9.3. Predávajúci má právo na zmenu, resp. na doplnenie nového subdodávatel'a vo vzťahu

k plneniu predmetu zmluvy, ktorého sa táto zmluva týka.
9.4. Ak predávajúci zmení, resp. doplní nového subdodávatel'a je povinný najneskór v deň,

ktorý predchádza dňu účinnosti predmetnej zmeny, resp. doplnenia nového subdodávatel'a,
preukázat' kupujúcemu, že tento subdodávatel' splňa podmienky účasti podl'a § 32 ods. 1

zákona o verejnom obstarávaní. Predávajúci je tiež povinný v uvedenej lehote
aktua|izovať znenie Prílohy č. 5 tejto zmluvy a doručit' ju kupujúcemu spolu s návrhom
dodatku k tejto zmluve. Nedodržanie povinností stanovených predávajúcemu týmto
ustanovením zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok
predávajúcim a zakladá právo kupujúceho odstúpit'od tejto zmluvy v súlade s Článkom 7,

bodom 1.3. tejto zmluvy. Predávajúci je zároveň povinný nahradit'škodu, ktorá vznikla
kupujúcemu porušením tejto povinnosti.

článok 10
osobitné ustanovenia

l0.1. Zmluvné strany sa zavánljú oznámiť si navzájom akékol'vek zmeny údajov dóležiých
pre bezproblémové plnenie zmluvy, a to najmá údajov uvedených v úvode tejto zmluvy.

10,2. Počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy predávajúci nesmie svoje dodávatel'ské práva
na predmet zmluvy, ktoré mu vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzavretého na základe
výsledku verejného obstarávania s kupujúcim, preniesť na iného dodávatel'a alebo
odstúpiť inému dodávatelbvi.

10.3. Zmlwné strany sa v súlade s § 525 ods.2 zákona č.40l1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov dohodli, že pohl'adávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného
vzťahu predávajúcemu ako veritel'ovi, predávajúci nepostúpi tretej osobe.

10.4, Predávajúci sa zavázuje, že,.

- nevyužije akékol'vek informácie, ktoré zistí alebo s prihliadnutím na okolnosti by mohol
zistit' pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech, ani v prospech tretích osób,
počas trvania tohto zmluvného vzťahu, ani po ukončení platnosti tejto zmluvy

- informácie a podklady poskytnuté kupujúcim neposkytne dhlej tretím osobám a nepoužije
na iný účel ako je plnenie tejto zmluvy.

článok lt
záverečné ustanovenia

11.1. Meniť a dopÍňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán
a to vo forme písomného dodatku k tejto zm|uve. Dodatok k tejto zmluve nesmie byť
uzatvorený v rozpore so zákonom č.343l2015 Z. z, o verejnom obstarávaní a o zmene

l0/ 16
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a doplnení niektorych zákonov v zneni neskorších predpisov.
11.2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmá príslušnými ustanoveniami

zákona č.513 l1991 Zb. Obchodný zákonnik v znení neskorších predpisov a súvisiacich
p|atných právnych predpisov Slovenskej republiky.

l1,3. Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorych každá zmluvná
strana obdrží dve vyhotovenia.

11.4. Neoddelitelhou súčasťou zmluvy sú prílohy:
Príloha č. l - Technická špecifikácia predmetu dodania
Príloha č. 2 - Kalkulácia ceny

" Príloha ě.3 - Zoznam servisných stredísk dodávatel'a pre potreby plnenia zmluvy
" Príloha č. 4 - Klientske pracovisko dodávateťa pre potreby plnenia zmluvy

Príloha ě.5 - Zoznam subdodávatelbv pri plnení zmluvy
11.5. Zm|uvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyp|ývajúce z tejto zmluvy, budú

prednostne riešiť formou dohody ( zmieru ) prostredníctvom svojich zástupcov.
V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je ktorákol'vek zm|uvná strana oprávnená
požiadat o rozhodnutie príslušný súd Slovenskej republiky.

l l,6. Ak sa akékol'vek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dósledku jeho rozporu
s právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo ES, nespósobí to neplatnosť celej
zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade zavázujú bezodkladne vzájomným
rokovaním nahradiť nep|atné zmluvné ustanovenie novým platným ustanovením tak,
aby bol zachovaný účel tejto zmluvy a obsah jednotlivých ustanovení tejto zmluvy.

||.7. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej
a véňnej vó|e, priěom je dostatočne určitá a zrozumite|há, túto zmluvu neuzafrárajú
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, pod nát|akom a že obsahu zmluvy
porozumeli v celom rozsahu,

11.8. Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy vrátane jej príloh bez vynechania
ktorejkol'vek časti jej textu a dodatkov a prehladuje, že disponuje písomným súh|asom
inej dotknutej osoby ( konajúcej za predávajúceho ) na zverejnenie jej údajov uvedených
v tejto zmluve, v jej prílohách a dodatkoch kupujúcim počas trvania jeho povinnosti
podl'a § 5a a § 5b zákona ě, 2l1 12000 Z. z, o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov.
Tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho.

l 1.9. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením obsahu tejto zmluvy tretím osobám
v nevyhnutnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky
na príslušnej webovej stránke ( www.crz,gov.sk ).

vsnine, P/ "b/á

Za kupujúceho:
MUDr. Andrej KULAN
konate|' spoločnosti

V Bratislave, dňa l0.1.2022

Za predávajúceho :

csaba Horváth
výkonný riaditel'

l{emocnica Snina, s.r,o.

Fláď6vičova 3OO/3

,i 069 01 Snina E

(

l-/

GUTTA S|ovakia spol. s r. o
S_vetlá 1, 811 02 Bratislaua
lco: 35 7o7 3E4, lČ DPH.sK?o?o24
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Príloha č. 1 k Zmluve na dodanie predmetu zákazky
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Technická špecifikácia predmetu dodani

- vyplní predávajúci ( uchádzač ) na zák|ade opisu ponúkaného predmetu zákazky.
Technická špecifikácia predmetu zákazky musí byť totožná so špecifikáciou jednotlivých častí uvedenou
v časti B.l Opis predmetu zákazky.

Mamografický prístroj s priamou digitalizáciou

Výrobca : Hologic lnc. Typ: Selenia Dimensions 2D

Technické špecifikácie mamografický
prístroj

Požadované hodnoty Ponúknuté hodnoty

lzocentrické c-rameno s motorickou
rotáciou s digitálnym zobrazením

Ano
áno, lzocentrické C-rameno s

motorickou rotáciou s digitálnym
zobrazením

Stupeň otáčania C-ramena min. - 135 l +150 stupňov + L95 l - 155 stupňov

Rozsah pohybu C-ramena od podlahy min. 71- 140 cm 7t- t4t cm

Typ anódy róntgenky rotačná, min. 8 000 otáčok / min rotačná, 9 500 otáčok/min

Tepelná kapacita anódy róntgenky min.300 kHU 300 kHU

Malé ohnisko - veíkosť min.0,1 mm 0,1mm

veíké ohnisko - vel'kosť min.0,3 mm 0,3 mm

Rozsah mAs min.5-500mAs 3 - 500 mAs

vzdialenosť ohnisko - detektor min.60 cm 70 cm

Minimálne priestorové rozlíšenie
zobrazovacieho systému

7lp lmm
pre digitálnu a digitalizované
svstémv

7,Llp /mm
pre digitálnu a digitalizované
svstémv

Efektívna veíkosť obrazu min. 24 x 29 cm 24x29 cm

Dvojtlačidlový nožný spínač na výškové
nastavenie c-ramena

ano ano

Dvojtlačidlový nožný spínač na

komoresiu
ano ano

Expozičná automatika s možnosťou
manuálneho nastavenia exp.
parametrov

ano ano

Program pre prsníky s implantátmi ano ano

Automatické nastavenie koli mátorom
podl'a pripoieného príslušenstva ano ano

plne automatizované ovládanie ano ano

Materiál anódy Mo alebo W ( možné aj

dva materiálv )
ano W

Vysokofrekvenčný generátor s výkonom min.5 kW 7kW

Rozsah použitel'ného napátia
min. 23 - 34 kV
( s odstupňovaním po 1 kV )

20 .39 kV
( s odstupňovaním po 1 kV )

Materiál prídavnej filtrácie - aspoň dva
z uvedených filtrov

Mo, Rh, Ag Rh, Ag,

l2l16
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Automatická voíba polohy a nastavenia
senzoroV ano ano

Di8itálny detektor s priamou
digitalizáciou na báze amorfného Se
alebo na báze
amorfného si a csl scintilátorom

ano
Digitálny detektor s priamou
digitalizáciou na báze amorfného
Se

samostatná akvizičná stanica s

ochranou proti žiareniu
ano ano

Automatické a manuálne zasielanie
snímok do PACS-u

ano ano

Transparentné anatomicky tvarované
kompresné lopatky

ano ano

Zváčšovacia súprava ano ano

Predpríprava pre doplnenie
tomosyntézy, kontrastnej mamografie a

tomobiopsie
bez nutnosti zmeny HW

ano ano

Technické špecifikácie akvizičnej stanice Požadované hodnoty Ponúknuté hodnoty

Operačný systém Windows 10 alebo Linux Windows 10

Veíkosť HDD akvizičnej stanice min. 250 GB 1TB

Displej min. 21" s vysokým jasom 21" s vysokým jasom

Rozlíšenie min. 1,9 MPix 2 Mpix

Možnosť dočasného uchovania
min, 5 000 mamografických
snímok

9 000 mamografických snímkov

PC pre ovládaciu konzolu, klávesnica,
myš

ano ano

RAM min.4 GB 8GB

Automatická detekcia nastavovaných
parametrov ano ano

Možnosť dočasnej archivácie CD-RW DlcoM DC-RW DlcoM

DlCOM export snímok ano ano

DlCOM Worklist ano ano

Funkcia zoom ano ano

Prepojenie na existujúci PACS ano ano

Technická špecifikácia diagnostickej
Stanice

Požadované hodnoty Ponúknuté hodnoty

Operačný systém Windows 10 Windows 10

PC typu Workstation s parametrami vel'kosť HDD min. 256 GB
RAM min.8 GB, GPU

veíkosť HDD 512 GB SSD,
RAM 16 GB, GPU

Diagnostický monitor
2 ks, min. 5 MPix s certifikáciou
FDA pre mamografiu

2 ks diagnostických monitorov,
5 MPix s certifikáciou FDA pre
mamosrafiu

Kompatibilita PC s diagnostickým
monitorom

ano ano

Klávesnica, myš, UPS ano ano

Mamografický softvér ano ano

13l16
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DlCOM služby Print, Stora8e, Query /
RetrieVe ano ano

Vlastnosti min.: meracie funkcie,
zváčšovanie / zmenšovanie, zrkadlenie,
rotácia,
zmena kontrastu a jasu

ano ano

Jq

Nemocnica Snin4 s r. o
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Príloha č. 2 k Zmluve na dodanie predmetu zál<azl<y

Zmluva Mamograf , Y OIZPLC-TNB/0S-202 l -I

Kalkulácia ceny

- vyplní predávajúci ( uchádzač) na základe ponúkaného predmetu zákazky.
Celková cena musí bý' totožná s údajmi uvedenými v časti A.3 Kritéria na vyhodnotenie ponúk
a pravidlá ich uplatnenia.

počet
kusov

Cena v EUR
bez DPH

DPIJ2OVo
Cena v EUR

s DPH

Mamografický prístroj s priamou
digitalizáciou

lks |25 000,00 € 25 000,00 € l50 000,00 €

l5 / ló
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Príloha č. 3 k Zmluve na dodanie predmetu zákazky

Zmluva Mamograí, Y OIZPLC-TNB/05-202 | -l

Zoznam servisných stredísk dodáiatel'a
pre potreby plnenia zmluvy

- vyplní predávajúci ( uchádzač ) na základe ponúkaného predmetu zákazky.
Na prvom mieste uvedie servisné stredisko, ktoré je najbližšie k sídlu kupujúceho, resp. servisné
Štledisko, ktoré predávajúci určí pre potreby p|nenia tejto zmluvy a všetky jeho kontaktné údaje
dostupné pre nahlásenie poruchy - podl'a Članku 5 tejto zmluvy.

GUTTA Slovakia, spol. s r.o.

Prevádzka: Teplická 34, 058 01 Poprad
Tel.: +42l 9I8 676 206
e-mail : service@guttaeu.eu

Prevádzka: Elektrárenská 1, 83l 04 Bratislava
Tel.:+42l 905 988 116
e-mail : service@guttaeu.eu

16l16
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Príloha č. 4 k Zmluve na dodanie predmetu zákazky

Zmluva Mamogral VO/ZPLC-TN8/05-202 l -I

Klientske pracovi§ko dodávatel'a
pre potreby plnenia zmluvy

tzv. ,, Hotline ", ,, Helpdesk ", ,, Call centrum "

- vyplní predávajúci ( uchádzač ) na základe ponúkaného predmetu zákazky, uvedie garantovaný čas

prevádzky. Predávajúci musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto k|ientskeho pracoviska min. v čase

od 08,00 hod. do 15.00 hod. denne v pracovných dňoch.

GUTTA Slovakia, spol, s r.o.
Preváďzka: Elektrárenská 1, 831 04 Bratislava
Te]r: +42I905 988 116

e-mail: service@guttaeu.eu
prac.ěas: od 8,00 hod do 16,00 hod.

L
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Príloha č. 5 k Zm|ave na dodanie predmetu zákazky

Zmluva Mamograf , Y O1ZPLC-TNB/05-202 l -l

zoznam subdodávatel'ov

- vyplní predávajúci (uchádzač ) na základe ponúkaného predmetu zákazky.
Zoznam subdodávatel'ov musí byť totomý s údajmi uvedenými v ponuke uchád,zača - podl'a časti
A.1 Pokyny pre záujemcov a uchádzačov-Všeobecné informácie, bodu 7 Typ zmluvného vďahu.

Týmto Čestne vyhlasujeme, že subdodávatel'ovi Peter Kusovský - Elektroslužby, tČO: SO 874 459 nevyplýva
Povinnosť záPisu do Registra paítnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 31512016 Z.z. o registrl partnerov u"i.jneno
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

I+
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Ústav radiačnej ochrany, s.r.o.
Staničná 1062124
9l l 05 Trenčín
tČo: _lo 348 279

kontaktná osoba: Dušan Šalát

protokol o skúške
ionizujúceho
žiarenia

č. povolenia:
oozPŽl77,77l20:|0

Peter Kusovský - Elektroslužby
9ló35 Modrovka 3ó
tČo: so 874 45g

Kontaktná osoba: Peler KusovslE

Elektrická revizia
zarladení

č. povolenia:
llI ITN 1997 EZE
A. Bl E2

č. oprávnenia:
,797l412007-EZ-



GENERÁLNE PtNOMOCENSTVO

:ilTllfi:i§i*TÍ.,liť"l;. sPlnomocnencovi plnomocen§tvo na zastupovanie splnomocnitela pri všetkých a

Splnomocnlteí si je vedom ý, že v rmyste obsahakýltoívek pavny ilton, r,to.i nL i" u ;;;#il:."Tí: fffill::. o""' moci je sptnomocnenec oprávnený vykonať
Toto plnomocensNo sa uderuje na ctobu neurčitú.

VBratísleve, a;, Aa-S§ 2St8

§pln 
á (avšak nle|en):

iruhu voči fyzickým osobám, právnickým osobám,
- uzatvárať akékoťvek zm samostatne;
- konať a podpi§ovať za mluvárur.rtni.t"r,oi,a'uJ.reno úk"""H','ý'k;;:l'fi:'["J:ffffi|':T'r."vádzania- zastupovaťsplnomocni

;rŮ'j"*,fi;:ťnffi ťsplnomocniteía v súdnych
preb
do vl cl;

podá sPlnomocniteťovi, zásielky
dať ich výplatu;

r

lll7od ne overený podpis)
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OSVEDČEME
o pravosti podpisu

BratisIava dlia l 7.5.20l8

pracovník poverený
JUDr. Martinou Contkovičovort
notárom so sidlom v Bratislave

Upozornenle! Notár legalizácitru
neosvedčuje pravdivost' skutočnosti
uvádzaných v listine (§58 orJs. a
Notiirskeho poriatlku)


