
Kúpna zmluva č. Z202030572_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Sídlo: Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 00610411
DIČ: 2020705038
IČ DPH: SK2020705038
Bankové spojenie: IBAN: SK53 8180 0000 0070 0051 0467
Telefón: 00421 42 4304491

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. 
Sídlo: Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 46378979
DIČ: 2023373264
IČ DPH: SK 2023373264
Bankové spojenie: IBAN: SK85 1100 0000 0026 2722 5544     
Telefón: 0903718650

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Centrálny monitorovací systém a modulárny monitor vitálnych funkcií
Kľúčové slová: Modulárny  monitor, Centrálna monitorovacia stanica,monitor, monitoring, monitoring 

pacienta, zdravotnícka technika, lôžkový monitor, LCD monitor.
CPV: 33000000-0 - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej 

starostlivosti; 33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie; 33170000-2 - Anestézia a 
resuscitácia; 33195000-3 - Systém monitorovania pacientov; 33195100-4 - Monitory; 
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Modulárne monitory vitálnych funkcií s centrálnou monitorovacou stanicou

Funkcia

1.0 Modulárne monitory vitálnych funkcií.

2.0 Centrálna monitorovacia stanica.

Monitoring kriticky chorých pacientov s COVID 19

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1.0 Modulárny monitor vitálnych funkcií   ktorý umožňuje 
použitie  aj ďaľších modulov na meranie iných 
parametrov pacientov v pripade potreby

ks 6

1.1príslušenstvo pre uchytenie monitorov ks 6

1.2 Veľkosť TFT farebnej  obrazovky cm 35

1.3 Prevádzka na  sieť 220V a interný akumulátor minúta 120

1.4 Modul na meranie   základných fyziologických funkcii
pacienta : EKG , respirácia , SpO2 , Teplota 2x, 
neinvazívny TK , 2x invazívny TK

ks 6
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1.5 Modul na meranie EtCO2 ks 2

1.6 Modul na meranie kontinuálneho srdcového výdaja a
jedného invazívneho tlaku ks 2

2.0 Centrálna monitorovacia stanica ks 1

2.1 Veľkosť LCD monitora cm 48

2.2 Možnosť pripojenia monitorov vitálnych funkcií ks 6

2.3 Sledovanie parametrov v reálnom čase, trendov a 
podpora pri prekladaní pacientov v rámci siete hodina 72

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1.0 Modulárny monitor vitálnych funkcií   ktorý umožňuje 
použitie  aj ďaľších modulov na meranie iných 
parametrov pacientov v pripade potreby

1.01 Možnosť voľby ľubovoľnej konfigurácie kriviek  a 
numerických polí a farebne ich odlíšiť. minimálne 8 kriviek

1.02 Výstup pre pripojenie tlačiarne sieťovej a lokálnej Áno

1.03 Grafické a numerické trendy všetkých 
monitorovaných parametrov v rozsahu minimálne 72 hodín

1.04  Užívateľom nastavitené hranice alarmov manuálne a automaticky

1.05.1 EKG so zobrazením 3 a 5 zvodov Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, a VF ,

1.05.2 Zobrazenie EKG krivky. áno

1.05.3 Meranie srdcovej frekvencie HR, kontrola 
pacemakera, sledovanie ischémie myokardu. Áno

1.05.4 Schopnosť analýzy ST segmentu, meranie ST 
elevácie a ST depresie a s možnosťou zobraziť ST 
trendy.

Áno

1.05.5 Rozsah merania respirácie. 4 - 120 dychov za min.

1.05.6 Sp02 : meranie pulzovej frekvencie HR, 
zobrazenie pletyzmografickej krivky. Áno

1.05.7 Rozsah merania SpO2 1-100%

1.05.8 Meranie neinvazívneho tlaku krvi manuálny a automatický režim

1.05.9 IBP tlaky: Možnosť merania tlakov: arteriálny tlak,
centrálny venózny tlak, tlak v pľúcnici, ICP systolocký , diastolický a stredný

1.05.10 Rozsah merania: -40 až 320 mmHg

1.05.11 Možnosť merania teploty z rôznych miest, podľa 
použitého senzora. Áno

1.05.12 Meranie vdychovaného a vydychovaného CO2 so zobrazením : Fi a EtCO2 , počtu dychov a kapnografickej krivky 
na obrazovke monitora

Modul alebo monitor ktorý monitoruje minútový srdcový 
objem  pomocou arteriálnej pulznej obrysovej analýzy a 
prerušovane pomocou metódy transpulmonárnej 
termodifúzie.  Ak je zadaná hmotnosť a výška pacienta, 
modul indexuje derivované parametre na plochu povrchu
tela (BSA) resp. hmotnosť tela (BW).

Áno

modul pre meranie kontinuálneho srdcového výdaja  
vrátane kompletného príslušenstva (CO termistorový 
kábel, CO katétrový kábel, IBP adaptérový kábel, 
arteriálneho termodilučného katétra, teplotný senzor 
injektátu)

Áno

možnosť  budúceho  rozšírenia o meranie metaboliky 
pacienta , spotreby O2 , eliminácie CO2 , RQ , EE , EEG
, NMT  , entropie alebo  BIS , rozšírené né arytmie – 16 
typov

Áno

pripojenia do siete s centrálnym monitorom Áno

Kompletné príslušenstvo

EKG káble, saturačný senzor, manžeta na meranie neinvazívneho 
tlaku,  káble na meranie invazívnych tlakov, prísl. pre meranie 
teploty  , príslušenstvo pre meranie EtCO2 ,  CO termistorový 
kábel,
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-/- CO katétrový kábel, IBP adaptérový kábel, arteriálneho 
termodilučného katétra, teplotný senzor injektátu

2.0 Centrálna monitorovacia stanica: - vybavenie pre vzájomné prepojenie a komunikáciu s centrálnymi 
monitormi a monitormi vitálnych funkcií na iných oddeleniach

-/- - uchovanie kontinuálnych kriviek všetkých monitrovaných 
parametrov

-/- - možnosť nastavenia alarmov lokálne priamo z monitora, alebo z 
centrálneho monitora, krivky, numerické hodnoty a trendy

-/- - prenos informácií z postele na posteľ v rámci siete

-/- - možnosť nastavenia rôznych konfiguračných stavov

-/- - umožnenie stanice k úplnému prístupu k nastaveniam alarmov na
prepojených lôžkových monitoroch

-/- - možnosť zadania komplexných údajov o pacientovi (meno, 
identifikačné číslo, hmotnosť, výška, dátum narodenia, pohlavie)

-/- - možnosť nastavenia rôznych priorít alarmov na prepojených 
lôžkových monitoroch

-/-

- možnosť tlače kriviek, kriviek alarmov, číselných trendov a správ 
na kompatibilných sieťových zariadeniach objednávateľa, 
certifikovaných podľa IEC 60950, laserové tlačiarne pripojené na 
LAN siete

-/-
- opcia pre budúce zriadenie 2 externých klientských sledovacích 
staníc so SW pre sledovanie monitorovaných údajov pacientov  
personálom na lekárskej izbe

-/- kompatibilita s používanými monitormi iných oddelení pre 
vytvorenie databázy pacientov

Podpora IKT štandardu HL7, možná kompatibilita s 
inými informačnými systémami Áno

Ovládanie v slovenskom alebo českom jazyku Áno

Vrátane dostupných aktualizácií softvéru Áno

Všetky aktualizacie sw musia byť zahrnuté v cene Áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Vrátane dopravy na miesto plnenia

2. Vrátane inštalácie, odborného zaškolenia obsluhy  a záručného servisu minimálne 24 mesiacov

3. Prístroj musí byť dodaný nový, nepoužívaný a nerepasovaný.

4. Požadujeme dodanie predmetu zákazky minimálne v uvedenej špecifikácii podľa technických a osobitných požiadaviek v 
opisnom formulári

5. Požadujeme dodanie predmetu zákazky, ktorý je schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci 
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.

6. Osobitné ustanovenia o ukončení platnosti zmluvy: Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

a) ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky

b) ak dodávateľ písomne oznámi, že nie je z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov schopný plniť dodávku tovaru

c) odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia dodávateľovi

7. Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedených v opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok

8. V prípade podstatného porušenia zmluvných podmienok si objednávateľ vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy.

9. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru sa dodávateľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi (na jeho výzvu) zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % denne z kúpnej ceny s DPH za každý aj začatý kalendárny deň omeškania.

10. Objednávateľ má popri nárokoch uvedených vyššie (zmluvné pokuty), aj nárok na náhradu skutočne vzniknutej škody 
súvisiacej s omeškaním dodávateľa, a to v plnej výške.

11. Dodávateľ je povinný najmenej 1 pracovný deň pred dňom dodania predmetu zmluvy vyzvať zodpovednú osobu 
objednávateľa na prevzatie predmetu zmluvy.
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12. Záručná doba na prístroj je minimálne 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia objednávateľom, t.j. odo dňa podpisu 
preberacieho a inštalačného protokolu.

13. Objednávateľ požaduje bezplatné poskytnutie autorizovaného záručného servisu a bezplatnej údržby predmetu zmluvy 
počas trvania záručnej doby. Vykonávanie záručného a pozáručného servisu odborne kvalifikovanými osobami.

14. Dodávateľ v záručnej dobe zabezpečí nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy maximálne do 48 hodín od 
nahlásenia poruchy do servisného strediska.

15. Ak zo strany dodávateľa nedôjde k odstráneniu poruchy na prístroji najneskôr do 72 hodín od nahlásenia poruchy do 
servisného strediska, zaväzuje sa dodávateľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20,00 EUR za každý aj začatý 
deň omeškania, a to až do odstránenia poruchy. Povinnosť objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty nevzniká, pokiaľ 
dodávateľ bezplatne zapožičia objednávateľovi porovnateľný prístroj na nevyhnutný čas trvania opravy (odstraňovanie 
poruchy).

16. Predmet zákazky bude považovaný za dodaný jeho doručením na miesto určenia, inštaláciou, zaučením obsluhujúceho 
personálu a podpísaním preberacieho protokolu.

17. Zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a musí
zahŕňať jeho kompletné dodanie na miesto plnenia, inštalácie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie personálu a záručný servis 
vrátane pravidelných bezpečnostno - technických prehliadok podľa odporúčaní výrobcu.

18. V prípade ak kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá dodávateľ z iného 
členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej výške%, pričom fakturácia so strany dodávateľa bude v takomto 
prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v príslušnej výške % do štátneho rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový 
úrad.

19. V zmysle § 340 b) ods. 5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov je splatnosť faktúry 60
dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia predmetu zmluvy. Objednávateľ neposkytne dodávateľovi vopred žiadne preddavky 
a ani zálohu na predmet plnenia.Tieto platobné podmienky majú prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných 
podmienok EKS.

20.Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového 
dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej alebo formálnej správne vystavená, objednávateľ ju vráti dodávateľovi na 
doplnenie alebo prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo prepracovanej 
faktúry objednávateľovi.

21. Tovar musí byť dodaný v požadovanom rozsahu a s určenými minimálnymi technicko-medicínskymi parametrami.

22. Objednávateľ požaduje od dodávateľa predloženie dokladov v lehote najneskôr do 2 pracovných dní od účinnosti zmluvy , 
ktorými preukáže splnenie požiadaviek kupujúceho na tovar:

a) prospektový materiál ponúkaného tovaru vo formáte, ktorý umožňuje bezproblémovú tlač a musí obsahovať popis 
technických vlastností, parametrov a hodnôt tovaru tak, aby na ich základe mohol kupujúci jednoznačne posúdiť splnenie 
všetkých ním požadovaných technických vlastností . Prospektový materiál musí byť predložený v slovenskom, resp. v českom 
jazyku.

b) vyhlásenie o zhode s doplňujúcimi podkladmi k nemu, certifikát vydaný autorizovanými osobami resp. notifikovanými 
osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov.

c) následne si zmluvné strany pred plnením zákazky vzájomne odsúhlasia ponúknutý tovar a technické parametre. Bez tohto 
vzájomného odsúhlasenia nemôže dôjsť k plneniu zmluvy.

23. Dodávateľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté z tejto zmluvy, podľa § 524 a nasl. 
Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,Občiansky zákonník“), výlučne iba s 
predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zároveň sa zmluvné strany dohodli, že právny úkon dodávateľa, ktorým 
budú jeho pohľadávky voči objednávateľovi postúpené v rozpore s dohodou podľa predchádzajúcej vety, považovaný podľa § 
39 Občianskeho zákonníka za absolútne neplatný.

Súhlas objednávateľa podľa dvoch predchádzajúcich viet je platný len za podmienky, že bol na takýto právny úkon udelený 
predchádzajúci písomný súhlas Zriaďovateľa.

24. Ak sa v opisnom formulári (špecifikácii) uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, 
obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými,
respektíve lepšími parametrami.

25. V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo súťaž zrušiť.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Trenčiansky
Okres: Považská Bystrica
Obec: Považská Bystrica
Ulica: Nemocničná 986

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

31.12.2020 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súb
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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 cena predmetu Zmluvy bez DPH: 45 550,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 54 660,00 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 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.

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 24.11.2020 14:24:01

Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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