Kúpna zmluva č. Z201512695_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Fakultná nemocnica Trenčín

Sídlo:

Legionárska 28, 91171 Trenčín, Slovenská republika

IČO:

00610470

DIČ:

2021254631

IČ DPH:

SK2021254631

Číslo účtu:

SK2381800000007000280438

Tel:

0326566838

Dodávateľ:
Obchodné meno:

ULTRAMED s.r.o.

Sídlo:

Š. Moysesa 431/14, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika

IČO:

36638404

DIČ:

2022011651

IČ DPH:

SK2022011651

Číslo účtu:

SK0311000000002621791043

Tel:

+421915159888

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

HD VIDEOGASTRO-KOLONOSKOPICKÁ ZOSTAVA

Kľúčové slová:
CPV:

HD VIDEOGASTROSKOP, HD VIDEOKOLONOSKOP, VIDEODUODENOSKOP,
VIDEOPROCESOR, SVETELNÝ ZDROJ, HD MONITOR, ELEKTROCHIRURGICKÁ JEDNOTKA,
ODSÁVACIA PUMPA, OPLACHOVÁ PUMPA, PRACOVNÁ STANICA
33168000-5 - Endoskopia, endochirurgické prístroje

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategória služieb:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• 1. HD VIDEOENDOSKOPICKÁ ZOSTAVA
• ZARIADENIE URČENÉ PRE MINIINVAZÍVNE VYŠETRENIE TRÁVIACEHO TRAKTU - ÚSTNA DUTINA, PAŽERÁK,
ŽALÚDOK, DUODENUM, HRUBÉ ČREVO, KONEČNÍK, ŽLČOVÉ CESTY, PANKREAS
• ZARIADENIE POZOSTÁVAJÚCE HD VIDEOGASTROSKOPU, HD VIDEOKOLONOSKOPU, VIDEODUODENOSKOPU,
VIDEOPROCESORU, SVETELNÉHO ZDROJA, HD MONITORA, ELEKTROCHIRURGICKEJ JEDNOTKY, ODSÁVACEJ
PUMPY, OPLACHOVEJ PUMPY, PRACOVNEJ STANICE

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1.1. HD Videogastroskop – veľkosť zorného poľa

stupeň

1.2. HD Videogastroskop – hĺbka zorného poľa

mm

1.3. HD Videogastroskop – vonkajší priemer zavádzacieho tubusu

mm

9,3

1.4. HD Videogastroskop – vonkajší priemer distálneho konca

mm

9,2
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Minimum

Maximum

Presne
140

2

100

1.5. HD Videogastroskop – priemer pracovného kanála

mm

2,8

1.6. HD Videogastroskop – ohybnosť hore

stupeň

210

1.7. HD Videogastroskop – ohybnosť dolu

stupeň

90

1.8. HD Videogastroskop – ohybnosť vpravo

stupeň

100

1.9. HD Videogastroskop – ohybnosť vľavo

stupeň

100

1.10. HD Videogastroskop – pracovná dĺžka

mm

1030

1100

1.11. HD Videogastroskop – celková dĺžka

mm

1350

1400

1.12. HD Videokolonoskop – veľkosť zorného poľa

stupeň

1.13. HD Videokolonoskop – hĺbka zorného poľa

mm

1.14. HD Videokolonoskop – vonkajší priemer zavádzacieho tubusu

mm

12,8

1.15. HD Videokolonoskop – vonkajší priemer distálneho konca

mm

12,8

1.16. HD Videokolonoskop – priemer pracovného kanála

mm

3,7

1.17. HD Videokolonoskop – ohybnosť hore

stupeň

180

1.18. HD Videokolonoskop – ohybnosť dolu

stupeň

180

1.19. HD Videokolonoskop – ohybnosť vpravo

stupeň

160

1.20. HD Videokolonoskop – ohybnosť vľavo

stupeň

160

1.21. HD Videokolonoskop – pracovná dĺžka

mm

1650

1700

1.22. HD Videokolonoskop – celková dĺžka

mm

1990

2005

1.23. Videoduodenoskop – veľkosť zorného poľa

stupeň

1.24. Videoduodenoskop – veľkosť zorného poľa - retro

stupeň

5

10

1.25. Videoduodenoskop – hĺbka zorného poľa

stupeň

4

60

1.26. Videoduodenoskop – vonkajší priemer zavádzacieho tubusu

mm

12,5

1.27. Videoduodenoskop – vonkajší priemer distálneho konca

mm

13,7

1.28. Videoduodenoskop – priemer pracovného kanála

mm

4,2

1.29. Videoduodenoskop – ohybnosť hore

stupeň

120

1.30. Videoduodenoskop – ohybnosť dolu

stupeň

90

1.31. Videoduodenoskop - vpravo

stupeň

105

1.32. Videoduodenoskop - vľavo

stupeň

90

1.33. Videoduodenoskop – pracovná dĺžka

mm

1240

1250

1.34. Videoduodenoskop – celková dĺžka

mm

1550

1600

1.35. HD Monitor - uhlopriečka

palec

24

1.36. HD Monitor - rozlíšenie

body x riadky

1920 x 1200

1.37. Odsávacia pumpa - objem

liter

2

1.38. Odsávacia pumpa – nominálne vákuum

kPa

85

1.39. Oplachová pumpa – nastaviteľný prietok

ml/min.

1.40. Oplachová pumpa – nádoba na vodu s objemom

liter

1

1.41. Pracovná stanica – držiak na dva endoskopy

ks

1

1.42. Pracovná stanica – držiak na LCD monitor

ks

1

1.43. Pracovná stanica – držiak klávesnice

ks

1

1.44. Pracovná stanica – polica na uloženie prístrojov

ks

3

1.45. Videoprocesor HDTV, NBI

ks

2

1.46. Svetelný zdroj xenón, HDTV, NBI

ks

2
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140
2

100

100

0

230

1.47. LCD monitor

ks

2

1.48. Elektrochirurgická jednotka

ks

2

1.49. Odsávacia pumpa

ks

2

1.50. Pracovná stanica

ks

2

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

1.2.1. HD Videogastroskop – spôsob snímania

farebný CCD čip

1.2.2. HD Videogastroskop

technológia vysokého rozlíšenia obrazu

1.2.3. HD Videogastroskop

technológia digitálnej chromoendoskopie

1.2.4. HD Videokolonoskop

farebný CCD čip

1.2.5. HD Videokolonoskop

technológia vysokého rozlíšenia obrazu

1.2.6. HD Videokolonoskop

technológia digitálnej chromoendoskopie

1.2.7. HD Videokolonoskop

technológia variabilnej tuhosti

1.2.8. HD Videokolonoskop

preplachovací kanál

1.2.9. Videoduodenoskop

farebný CCD čip

1.2.10. Videoprocesor/svetelný zdroj

funkcia identifikácie endoskopov a záznam počtu vyšetrení

1.2.11. Videoprocesor/svetelný zdroj

technológia vysokého rozlíšenia obrazu

1.2.12. Videoprocesor/svetelný zdroj

technológia digitálnej chromoendoskopie

1.2.13. Videoprocesor/svetelný zdroj

funkcia automatického nastavenia jasu

1.2.14. Videoprocesor/svetelný zdroj

funkcia subjektívneho nastavenia kontrastu

1.2.15. Videoprocesor/svetelný zdroj

– funkcia manuálneho nastavenia jasu

1.2.16. Videoprocesor/svetelný zdroj

funkcia nastavenia bielej farby

1.2.17. Videoprocesor/svetelný zdroj

funkcia subjektívneho nastavenia farieb

1.2.18. Videoprocesor/svetelný zdroj

funkcia subjektívneho nastavenia chromatickosti obrazu

1.2.19. Videoprocesor/svetelný zdroj

– funkcia zmrazenia obrazu

1.2.20. Videoprocesor/svetelný zdroj

– záznam na pamäťové médium

1.2.21. Videoprocesor/svetelný zdroj

– funkcia elektronického zväčšenia obrazu

1.2.22. Videoprocesor/svetelný zdroj

– klávesnica na ovládanie videoprocesora

1.2.23. Videoprocesor/svetelný zdroj

– možnosť používateľských prednastavení

1.2.24. Videoprocesor/svetelný

zdroj – funkcia irisovej clony

1.2.25. Videoprocesor/svetelný zdroj

– funkcia filtrácie detailov

1.2.26. Videoprocesor/svetelný zdroj – xenónová výbojka

300 W

1.2.27. Videoprocesor/svetelný zdroj

– záložná žiarovka

1.2.28. Videoprocesor/svetelný zdroj

– vzduchová insuflácia

1.2.29. Videoprocesor/svetelný zdroj

– zariadenie proti oslňovaniu pacienta a personálu

1.2.30. Videoprocesor/svetelný zdroj

– filter k technológii digitálnej chromoendoskopie

1.2.31. HD Monitor

technológia LCD

1.2.32. HD Monitor

funkcia prepínania teploty farieb

1.2.33. HD Monitor

– funkcia prepínania úrovne gama

1.2.34. HD Monitor

funkcia prepínania pomeru zobrazenia a vstupného signálu

1.2.35. HD Monitor

funkcia prepínania užívateľských nastavení

1.2.36. HD Monitor

funkcia riadenia napájania
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1.2.37. Elektrochirurgická jednotka

vysokofrekvenčný princíp

1.2.38. Elektrochirurgická jednotka

samostatný monopolárny rezací režim

1.2.39. Elektrochirurgická jednotka

samostatný monopolárny koagulačný režim

1.2.40. Elektrochirurgická jednotka

samostatný bipolárny rezací režim

1.2.41. Elektrochirurgická jednotka

samostatný bipolárny koagulačný režim

1.2.42. Elektrochirurgická jednotka

neutrálna elektróda

1.2.43. Elektrochirurgická jednotka

dvojitý nožný spínač na ovládanie rezu a koagulácie

1.2.44. Elektrochirurgická jednotka
1.2.45. Elektrochirurgická jednotka

aktívne monitorovanie impedancie tkaniva cez pracovný
inštrument
systém ochrany pacienta a lekára proti popáleniu

1.2.46. Odsávacia pumpa

jednorázový systém

1.2.47. Odsávacia pumpa

opakovateľne použiteľný systém

1.2.48. Odsávacia pumpa

ovládanie nožným spínačom

1.2.49. Odsávacia pumpa

riadenie rýchlosti prietoku mikroprocesorom

1.2.50. Pracovná stanica

oddeľovací transformátor

1.2.51. Pracovná stanica

centrálny spínač

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vrátane dopravy na miesto plnenia.
2. Vrátane zaškolenia obsluhujúceho personálu.
3. Vrátane inštalácie na mieste plnenia.
4. Dodacia lehota prístroja maximálne do 31.12.2015.
5. Kupujúci je oprávnený požadovať náhradu škody prevyšujúcu dohodnutú zmluvnú pokutu.
6. Prístroj musí byť dodaný nový – nepoužívaný.
7. Záručný servis 24 mesiacov.
8. Záručný servis od nahlásenia poruchy do 24 hodín v pracovných dňoch.
9. Ak nedôjde k odstráneniu poruchy na prístroji do 24 hodín je kupujúci oprávnený k uplatneniu zmluvnej pokuty 0,05% z kúpnej
ceny za každých začatých 24 hodín omeškania až do odstránenia poruchy.
10. Spôsob, čas a miesto dodania tovaru : súčasťou dodávky musí byť: faktúra, dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek
dodaného tovaru, inštalačný/odovzdávací protokol.
11. Žiadna zo zmluvných strán nepostúpi svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy tretej osobe bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej zmluvnej strany. Písomný súhlas za Kupujúceho je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán.
12. Postúpenie práv a povinnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany je neplatné.
13. Dodací termín začína plynúť dodávateľovi po obdržaní písomnej výzvy zo strany kupujúceho a to po schválení a podpísaní Zmluvy
o nenávratnom finančnom príspevku medzi žiadateľom a príslušným Riadiacim orgánom projektu.
14. Kupujúci si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od Kúpnej zmluvy v prípade ak nedôjde k schváleniu a podpísaniu Zmluvy o
nenávratnom finančnom príspevku medzi žiadateľom a príslušným Riadiacim orgánom projektu.
Názov

Upresnenie

15. Kompatibilita –
videoprocesor/svetelný zdroj
15.a)

Kompatibilita s videoendoskopmi:
-

videogastroskop GIF-Q165

15.b)

-

videokolonoskop CF-Q165L

15.c)

-

videoduodenoskop TJF-145

16. Kompatibilita videoduodenoskop

Kompatibilita s videoprocesormi: CV-145/165/180/190
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17. Požadujeme dodanie
predmetu zákazky: minimálne v
uvádzanej špecifikácii v
technických a osobitných
požiadavkách v opisnom
formulári.
18. Do 5 dní od uzatvorenia
zmluvy teda ešte pred
samotnou dodávkou
požadujeme predložiť: certifikát
servisného technika,
preukazujúci jeho odbornú
spôsobilosť na zariadenia
(vybavenia), ktoré je
predmetom tohto obchodu.
19. Do 5 dní od uzatvorenia
zmluvy teda ešte pred dodaním
požadujeme predložiť:
vyhlásenie zhody a doplňujúce
podklady k nemu, certifikátmi
vydanými autorizovanými
osobami alebo notifikovanými
osobami, ktoré majú oprávnenie
na posudzovanie zhody
výrobkov s technickými
špecifikáciami zariadenia.
20. Do 5 dní od uzatvorenia
zmluvy teda ešte pred
samotnou dodávkou prístroja
požadujeme predložiť manuál
resp. užívateľskú príručku na
obsluhu ponúkaného prístroja v
slovenskom resp. českom
jazyku, môže byť aj na CD
nosiči.
21. Do 5 dní od uzatvorenia
zmluvy teda ešte pred
samotnou dodávkou prístroja
požadujeme predložiť podrobný
technický opis ponúkaného
prístroja, s uvedením
obchodného názvu, resp.
typového označenia a údajmi
deklarujúcimi technickomedicínske parametre
ponúkaného prístroja.
2.5

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Trenčín

Obec:

Trenčín

Ulica a číslo:

Legionárska 28, 911 71, Trenčín

Čas / lehota plnenia Zmluvy:
16.9.2015 9:00:00 - 31.10.2015 15:30:00
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16.9.2015 9:00:00 - 31.10.2015 15:30:00
3.3

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

kus

Množstvo:

1,0000

3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné ustanovenia
Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 179 970,00 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 215 964,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 29.6.2015 13:22:01
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trenčín
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
ULTRAMED s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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