
Kúpna zmluva č. Z20215272_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: BIOFLEX, s.r.o.
Sídlo: Borovce 126, 92206 Borovce, Slovenská republika
IČO: 36260231
DIČ: 2021811363
IČ DPH: SK2021811363
Bankové spojenie: IBAN: SK36 1100 0000 0026 2873 9432
Telefón: 0903270060

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Lineárny dávkovač 
Kľúčové slová: dávkovanie, liečivá, roztoky
CPV: 33000000-0 - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej 

starostlivosti; 33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie; 33195000-3 - Systém monitorovania 
pacientov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 51414000-7 - Služby na 
inštalovanie mechanoterapeutického vybavenia

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Lineárny dávkovač dvojitý

Funkcia

Prístroj určený pre zabezpečenie podávanie liečiv a roztokov formou injekčnej striekačky pacientom na COVID oddelení.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

spodná hodnota prietoku pri 10ml striekačke ml/h 0,1

horná hodnota prietoku pri 10ml striekačke ml/h 420

spodná hodnota prietoku pri 20ml striekačke ml/h 0,1

horná hodnota prietoku pri 20ml striekačke ml/h 650

spodná hodnota prietoku pri 30ml striekačke ml/h 0,1

horná hodnota prietoku pri 30ml striekačke ml/h 1000

spodná hodnota prietoku pri 50/60ml striekačke ml/h 0,1

horná hodnota prietoku pri 50/60ml striekačke ml/h 1600

Rýchlosť bolusu-10ml striekačka ml/hod 200 420

Rýchlosť bolusu-20ml striekačka ml/hod 300 650
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Rýchlosť bolusu-30ml striekačka ml/hod 500 1000

Rýchlosť bolusu-50/60ml striekačka ml/hod 800 1600

presnosť % ± 2

Počítanie celkového podaného objemu ml 0,1 10000

Prevádzka na batériu minimálne hod 5 ( pri rýchlosti 
5ml/h)

LCD displej palec 3,2

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Automatické nastavenie používaných striekačiek 
objemov 10/20/30/50/60 áno

Možnosť definovania rozmerov striekačiek užívateľom áno

Nezávislé ovládanie každého kanála áno

Ovládanie klávesovými skratkami aj otočným ovládačom áno

Samostatné tlačidlo Bolusu áno

Dávkovacie režimy: ml/h, ml/min., mg/kg/min., 
mg/kg/hod., µg/kg/min., µg/kg/hod.; áno

Režim udržania otvorenej žili (KVO) 0,1-1ml/hod

Nastavenie citlivosti pretlakovej ochrany min. 3 stupne

Akustické a vizuálne alarmy pre:
- pretlaková ochrana, blížiaci sa koniec programu, koniec 
programu, vybitá batéria, vypnuté napájanie, chyba motora, chyba 
systému, vypnutý tlakový senzor, chybná inštalácia striekačky

Knižnica liečiv, definovateľná, min. 65 typov

Jednoducho obsluha, softwér v slovenskom/českom 
jazyku áno

Možnosť použitia injekčných striekačiek od rôznych 
výrobcov áno

Možnosť pripevniť prístroj na lištu, infúzny stoja áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Vrátane zaškolenia obsluhujúceho personálu na pracovisku zdravotníckeho zariadenia.

Záručná doba minimálne 24 mesiacov.

Požaduje sa záručný a pozáručný servis vyškolenými servisnými technikmi. Nástup na opravu do 48 hodín od nahlásenia 
poruchy.

Požaduje sa predloženie príslušných certifikátov.

Spolu s tovarom musí byť odovzdaný návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku.

Dodávateľ predloží objednávateľovi do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy prospekt ponúkaného tovaru s podrobným 
technickým opisom a technickými parametrami tak, aby bolo možné posúdiť splnenie všetkých technických požiadaviek 
objednávateľa.

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.

Objednávateľ povoľuje predložiť ekvivalentné riešenie za podmienky, že: predložené ekvivalentné riešenie bude spĺňať 
požiadavky Objednávateľa na predmet zákazky a spĺňa medicínsky účel.

alebo - predložené ekvivalentné riešenie bude obsahovať kvalitatívne výhodnejšie parametre ako sú požiadavky 
Objednávateľa na predmet zákazky,

alebo - predložené ekvivalentné riešenie bude zabezpečovať výhodnejšie funkcionality a funkčnosť predmetu zákazky ako sú 
požiadavky Objednávateľa na funkčnosť predmetu zákazky/zmluvy,
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Predložené ekvivalentné riešenie nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť Objednávateľ v rámci 
súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania ako prijatie ekvivalentného 
riešenia.

Prijatím predloženého ekvivalentného riešenia tovaru nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo nepriamym nákladom 
vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy.

Zmluvné strany sa v súlade s § 525 ods. 2 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení dohodli, že 
pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu dodávateľovi ako veriteľovi, dodávateľ nepostúpi tretej osobe bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas za objednávateľa je oprávnený vydať len 
jeho zriaďovateľ. Postúpenie pohľadávky dodávateľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

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:

14.04.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 4,0000

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: 3 790,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 548,00 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.
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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 24.03.2021 10:08:01

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

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