
Rámcová dohoda č. Z202028954_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Sídlo: 1, 05984 Vyšné Hágy, Slovenská republika
IČO: 00227811
DIČ: 2021212622
IČ DPH: SK2021212622
Bankové spojenie: IBAN: Sk2181800000007000289010
Telefón: 0524414111

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TIMED, s.r.o. 
Sídlo: Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00602175
DIČ: 2020459067
IČ DPH: SK2020459067
Bankové spojenie: IBAN: SK4081300000002103860002
Telefón: +421248209511

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Staplery a zásobníky 
Kľúčové slová: stapler, zásobník, svorky,  endostapler, lineárny stapler, dutý orgán, cievy, parenchým,
CPV: 33141125-2 - Materiál na chirurgické zošívanie; 33169000-2 - Chirurgické nástroje; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Staplery a zásobníky 

Funkcia

1. lineárny stapler na dutý orgán 30 mm

2. zásobník do lineárneho staplera 30 mm

3. lineárny stapler na uzáver ciev 30 mm

4. zásobník do lineárneho staplera 30 mm

5. lineárny cutter - stapler na prešitie parenchýmu 80 mm

6.zásobník do lineárneho cutter - staplera 80 mm, nôž súčasťou náplne

7.lineárny cutter - stapler na prešitie parenchýmu 100 mm

8. zásobník do lineárneho cutter - staplera 100 mm, nôž súčasťou náplne

9. mechanický stapler pre endoskopickú chirurgiu na uzáver dutých orgánov, parenchýmu a ciev

10. flexibilný zásobník do endostaplera 30 mm ( parenchým, dutý orgán ), nôž súčasťou náplne

11. flexibilný zásobník do endostaplera 45 mm ( parenchým, dutý orgán ), nôž súčasťou náplne

12. flexibilný zásobník do endostaplera 60 mm ( parenchým, dutý orgán ), nôž súčasťou náplne

13. flexibilný zásobník do endostaplera 30 mm ( na cievy ), nôž súčasťou náplne, zásobník na konci zahnutý pre lepšiu 
manipuláciu s tkanivom
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14. flexibilný zásobník do endostaplera 45 mm ( parenchým, dutý orgán ), nôž súčasťou náplne, zásobník na konci zahnutý 
pre lepšiu manipuláciu s tkanivom

15. lexibilný zásobník do endostaplera 60 mm ( parenchým, dutý orgán ), nôž súčasťou náplne, na hrubé tkanivo

16. radiálny zásobník do endostaplera ( parenchým, dutý orgán ), nôž súčasťou náplne

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1.1 dĺžka pracovnej časti staplera mm 30

1.2 počet kusov ks 21

2.1 výška otvorenej svorky mm 4,0 4,8

2.2 počet kusov ks 150

3.1 dĺžka pracovnej časti staplera mm 30

3.2 počet kusov ks 33

4.1 výška otvorenej svorky mm 2,5 3,0

4.2 počet kusov ks 192

5.1 dĺžka pracovnej časti staplera mm 80

5.2 počet kusov ks 12

6.1 výška otvorenej svorky mm 3,8 4,8

6.2 počet kusov ks 360

7.1 dĺžka pracovnej časti staplera mm 100

7.2 počet kusov ks 1

8.1 výška otvorenej svorky mm 3,8 4,8

8.2 počet kusov ks 6

9.1 Univerzálny endoskopický stapler - počet kusov ks 10

10.1 výška otvorenej svorky mm 3,0 4,0

10.2 počet kusov ks 90

11.1 výška otvorenej svorky mm 3,0 4,0

11.2 počet kusov ks 240

12.1 výška otvorenej svorky mm 3,0 4,0

12.2 počet kusov ks 306

13.1 výška otvorenej svorky mm 2,0 3,0

13.2 počet kusov ks 204

14.1 výška otvorenej svorky mm 3,0 4,0

14.2 počet kusov ks 48

15.1 výška otvorenej svorky mm 4,0 6,0

15.2 počet kusov ks 12

16.1 výška otvorenej svorky mm 3,0 4,0

16.2 počet kusov ks 6

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Nedodržanie čo i len jednej podmienky a požiadavky obstarávateľa uvedenej v opisnom formulári sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok.

Podstatné porušenie zmluvných podmienok je pre obstarávateľa dôvodom na ukončenie zmluvného vzťahu.
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Dodávateľ predloží najneskôr do troch pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy prospektový materiál k predmetu zmluvy, 
ktorý musí obsahovať technické a funkčné vlastnosti predmetu tak, aby na ich základe mohol obstarávateľ posúdiť splnenie 
technických a funkčných parametrov predmetu zmluvy.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako „nižšia cena“) za 
rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu
cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 
% v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po 
preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto

zmluvy a nižšou cenou

Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 7 dní

Postúpenie pohľadávok veriteľa podľa § 524 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len Občiansky zákonník) bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka je zakázané. Právny úkon, ktorým budú postúpené 
pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka 
neplatné.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Vysoké Tatry
Ulica:

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: ako balík
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 212 660,50 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 255 192,60 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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.

Strana 3 z 4 



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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 12.11.2020 08:24:02

Objednávateľ:
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
TIMED, s.r.o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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