
Kúpna zmluva č. Z202117873_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: CMI spol. s r.o.
Sídlo: Na Slavíne 3, 81106 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35733853
DIČ: 2020269163
IČ DPH: SK2020269163
Bankové spojenie: IBAN: SK 49 7500 0000 0040 0748 4130
Telefón: 02-5263 1441-43

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Automatický keratorefraktometer
Kľúčové slová: keratometer, refraktometer, automatický, oftalmológia
CPV: 33000000-0 - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej 

starostlivosti; 33122000-1 - Oftalmologické prístroje; 33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie;
 33120000-7 - Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Automatický keratorefraktometer

Funkcia

prístroj na meranie refrakcie a zakrivenia rohovky

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

- meranie priemeru rohovky mm 1 14

- meranie priemru zrenice mm 1 14

Refraktometria: --- ---

Sféry (pri vzdialenosti vertexu12mm) D -25 +22

Cylinder (pri vzdialenosti vertexu 12mm) D -10 +10

AXIS ° 0° 180°

Keratometria: --- ---

- rozsah mm 5 11

- refrakcia rohovky D 31 68

- astigmatizmus rohovky D 0 10
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AXIS ° 0° 180°

Meraná plocha - priemer mm 3,00 6,00

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Dodaný predmet zákazky musí spĺňať minimálne nasledovné:

bezkontaktná metóda merania áno

automatický reraktokeratometer áno

meranie keratometrie áno

meranie refrakcie áno

IOL mód áno

kataraktový mód áno

zabudovaná plne automatická termo tlačiareň áno

farebný LCD dotykový displej áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii

Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotnou dodávkou prístroja predložiť na 
pracovisko objednávateľa - Oddelenie verejného obstarávania (e-mailom):

a) prospektový materiál ponúkaného tovaru , ktorý musí obsahovať popis technických vlastností tovaru tak, aby na ich základe
mohol objednávateľ posúdiť splnenie všetkých technických vlastností a podrobný technický opis ponúkaného prístroja, s 
uvedením obchodného názvu, resp. typov označenia a údajmi deklarujúcimi technické parametre ponúkaného prístroja,

b) CE certifikát/Declaration of Conformity vydanými autorizovanými osobami, alebo notifikovanými osobami, ktoré majú 
oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami zariadenia, Vyhlásenie o zhode a platný ŠÚKL kód.

Prístroj musí byť dodaný nový, nepoužívaný  a nerepasovaný

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia a zaškolenia obsluhujúceho personálu.

Spolu s prístrojom musí byť odovzdané: návod na používanie v slovenskom alebo českom jazyku, protokol o zaškolení, 
záručný list, preberací/inštalačný protokol

Záručná doba na celý prístroj je minimálne 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia objednávateľom, t.j. odo dňa podpisu 
Preberacieho protokolu/ Inštalačného protokolu

Dodávateľ je povinný zabezpečiť bezplatné poskytnutie autorizovaného záručného servisu vrátane vykonanie pravidelných 
technických kontrol a prehliadok vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale počas trvania záručnej doby, pričom poslednú 
takúto kontrolu je dodávateľ povinný vykonať mesiac pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť všetky zistené vady 
a nedostatky.

Záručný servis - nástup technika na opravu do 24 hod.

Ak nedôjde k odstráneniu poruchy na prístroji do 72 hodín, je objednávateľ oprávnený k uplatneniu zmluvnej pokuty 0,05 % z 
kúpnej ceny za každých začatých 24 hodín omeškania až do odstránenia poruchy, alebo požadovať bezplatné zapožičanie 
porovnateľného prístroja.

Prístroj sa považuje za riadne dodaný ak je dodávateľom dodaný v súlade s jeho špecifikáciou uvedenou v zmluve, 
podmienkami dodania podľa tejto zmluvy, spolu s príslušnou dokumentáciou, bol podpísaný Preberací protokol / Inštalačný 
protokol a Protokol o zaškolení personálu na obsluhu (s menným zoznamom zaškolených osôb a ich podpismi).

Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po riadnom dodaní prístroja . Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od 
doručenia faktúry objednávateľovi.

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 objednávateľa.

V prípade nedostatku finančných prostriedkov si verejný obstarávateľ vyhradzuje uvedené považovať za naplnenie dôvodov 
hodných osobitného zreteľa a verejné obstarávanie zrušiť podľa § 57 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní (v súlade so 
Všeobecným metodickým usmernením Úradu pre verejné obstarávanie č. 3-2018).
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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:

08.10.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 890,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 868,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202117873

V Bratislave, dňa 02.09.2021 09:38:04

Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Dodávateľ:
CMI spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 4 z 4 





Vlastný návrh plnenia zákazky Z202117873


Zákazka


Identifikátor Z202117873


Názov zákazky Automatický keratorefraktometer


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/311630


Dodávateľ


Obchodný názov CMI spol. s r.o.


IČO 35733853


Sídlo Na Slavíne 3, Bratislava, 81106, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 30.8.2021 9:54:04


Hash obsahu návrhu plnenia 6W1VD74LePW9sPWT2cQk+KpBLLbQ09tTzj47p6uGym8=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
navrh plnenia.pdf










CMI spol. s r.o.



Trenčianska 47



821 09 Bratislava



tel.: 02/ 52922881, 52631441



fax: 02/ 52922882 



e-mail: officesk@cmi.sk



web: www.cmi.sk



CMI spol. s r.o. si Vám dovoľuje ponúknuť:



pol ser. číslo Popis



1 Takagi  ARKM-150 Auto-Refkeratometer



Refraktometria:



* Sphere -25.00 to +22.00D ( VD=12.00mm)



* Cylinder -10.00 to +10.00D ( VD=12.00mm)



* Axis 0 to 180 degrees



* ovládací joystick 



* farebný LCD displej



* minimálny priemer zorničky pre meranie 2 



mm 



Keratometria:



* Range 5.00mm to 11.00mm 



* Corneal Refraction 30.68D to 67.50D



* Corneal Astigmatism 0 to 10D 



www.cmi.sk
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