
Kúpna zmluva č. Z202117877_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: InterMedical Plus, s.r.o.
Sídlo: Hodžova 11, 94901 Nitra, Slovenská republika
IČO: 50085999
DIČ: 2120167896
IČ DPH: SK2120167896
Bankové spojenie: IBAN: SK3811000000002949015160
Telefón: 0377723158

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Injektor na aplikáciu kontrastných látok pre CT
Kľúčové slová: injektor, dávkovač kontrastnej látky
CPV: 33000000-0 - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej 

starostlivosti; 33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie; 33124200-7 - Rádiodiagnostické 
prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Injektor na aplikáciu kontrastných látok pre CT

Funkcia

Injektor na aplikáciu kontrastných látok pre CT

Prevedenie injektora stropná verzia – jednoramenný záves

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Objem valca pre KL ml 200

Objem valca pre NaCL ml 200

Postupnosť nastavenia rýchlosti prietoku KL ml/s 0,1 10

Postupnosť nastavenia rýchlosti prietoku NaCL ml/s 0,1 10

Rozsah programovania tlaku KL PSI 10 300

Rozsah programovania tlaku NaCL PSI 10 300

Možnosť nastavenia páuz v sekundových intervaloch s 300

Rýchlosť automatického plnenia ml/s 1,5 8,0

Nastaviteľný objem automatického plnenia po: ml 1 200

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Sieťové napájanie: AC100 – 240V  50 / 60Hz áno

Konzola – farebná, dotykom ovládateľná obrazovka áno

Zobrazenie tlakovej krivky v reálnom čase áno

Požadujeme simultánne mixovanie KL a NaCl, ktoré sa 
spúšťa a prebieha v rovnakom čase s možnosťou 
zadania rôznych požadovaných percentuálnych 
pomerov

áno

Požadujeme ohrev KL áno

Transparentné použitie originálnych balení ako KL tak aj 
NaCl priamo k pacientovi áno

Požaduje sa možnosť denného použitia ŠZM áno

Detekcia vzduchu a jej kontrola áno

Ručný spínač s časovačom áno

Možnosť ovládania injektora – priamo z injektora alebo z
konzoly áno

Možnosť rozšírenia o softvérové rozšírenie – o modul na
výpočet optimálneho množstva a prietoku KL 
prispôsobené individuálnym vlastnostiam ( hmotnosť, 
výška, srdcová činnosť ) a potrebám každého pacienta

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

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:

30.09.2021 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: 26 930,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 32 316,00 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 Z202117877

V Bratislave, dňa 02.09.2021 10:08:01
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Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
InterMedical Plus, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202117877


Zákazka


Identifikátor Z202117877


Názov zákazky Injektor na aplikáciu kontrastných látok pre CT


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/311634


Dodávateľ


Obchodný názov InterMedical Plus, s.r.o.


IČO 50085999


Sídlo Hodžova 11, Nitra, 94901, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 30.8.2021 18:58:44


Hash obsahu návrhu plnenia gSU257PvKltPIiuTq6doIOBV2D2DLDwDkOPwf2XvcIo=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Declaration of conformity 201902 RP DSA7 SS7 SSA.pdf
DSA7 - Brochure ENG (high).pdf
ŠUKL kód DSA7.docx
EC Certificate - Nemoto.pdf










Eva Zinner































































ŠUKL KÓD:











Systém injekčný DUAL SHOT alpha7


			Kód:


			P 0646A





			Názov:


			Systém injekčný DUAL SHOT alpha7





			Doplnok:


			na podávanie kontrastného média





			Trieda ZP:


			IIb





			Platnosť certifikátu do:


			07.11.2023





			Výrobca skratka:


			NEM





			Výrobca:


			Nemoto Kyorindo Co. Ltd.
Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo, Japan
Japonsko





			


			





			


			





			Splnomocnenec:


			Medicor International NV
Wingepark 5B-101
3110 Rotselaar
Belgicko
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DUAL SHOT alpha7
Contrast Delivery System



Looking for the injector that makes 
effective contrast imaging easier?



NEW



The answer is Nemoto’s 



The Dual Shot alpha7 includes a variety of built-in protocols, 



including our unique body weight protocol. Our injector takes



into consideration imaging time, contrast concentration and other 



factors to customize a protocol to result in a constant TDC with 



excellent enhancement. Based on these factors the injector can



calculate the protocol.



The Answer











Input your data once, and from there the 
alpha7 will calculate the injection rate 
automatically. Just selecting an anatomic 
region,the alpha7 can calculate the contrast
media volume required for your protocol. 



Thumbnail style display ‒ 
Quickly view injection time and
volume and confirm protocol settings visually.



Using the SD Card brings 
flexibility and longevity to
the alpha7.
With the SD Card feature, 
new feature software updates,
new protocols and new modes 
of operations can easily be
added in the future.



We listen to our customers. With the alpha 7, easy configuration of
protocols, on screen help and multi-user capability, up to 5 users, is possible.



CR20121016



Nemoto Kyorindo Co.,Ltd.
Hongo 2-27-20 Bunkyo-ku Tokyo 113-0033 Japan



The alpha7’s      One Touch adapter has flexibility and strength. 
The One touch adapter makes syringe installation simple, plus
gives an audible snap sound when locked into place.



One Touch adapter with snap lock



Our new simplified interface, QS4
Our new QS4 interface further simplifies the alpha family operation. Via the main screen protocols can be
selected quickly, and the injector can be configured the way you prefer.



Console To make a high-resolution 3D image,  high quality images are required



Possibilities Customize the injector functions the way you prefer



Power Head Simplified syringe loading, with positive indication of correct placement



 



  



 



Testata Caricamento semplificato della siringa, con indicazione del posizionamento corretto 



Adattatore One Touch con chiusura a scatto 



L’adattatore One Touch di alpha7 è flessibile e robusto. Agevola l’installazione 
della siringa e produce un segnale acustico quando viene chiuso. 



Console Per generare immagini 3D ad alta risoluzione occorrono immagini di elevata qualità 
 



La nostra nuova interfaccia semplificata, QS4 
 
La nostra nuova interfaccia QS4 semplifica ulteriormente il funzionamento dei prodotti alpha. Dalla schermata principale è 
possibile selezionare rapidamente i protocolli ed è anche possibile configurare l’iniettore secondo le proprie preferenze. 



Immettete i dati una sola volta, quindi lasciate che 
alpha7 calcoli automaticamente la velocità di iniezione. 
La semplice selezione di una regione anatomica 
consente ad alpha7 di calcolare il volume del mezzo di 
contrasto richiesto per il protocollo applicato. 



Visualizzazione in anteprima: 
consente di visualizzare rapidamente il volume e la 
durata dell'iniezione, nonché di confermare visivamente 
le impostazioni del protocollo. 
 



Possibilità Personalizzare le funzioni dell’iniettore secondo le proprie preferenze 



L’utilizzo della scheda SD rende la 
soluzione alpha7 più flessibile e 
longeva. 
Con la scheda SD è possibile 
aggiungere aggiornamenti software per 
le funzioni, nuovi protocolli e nuove 
modalità di funzionamento. 



Prestiamo ascolto alle richieste e ai commenti dei nostri clienti. alpha7 facilita la 
configurazione dei protocolli, consente di accedere a guide a schermo e può essere 
utilizzato contemporaneamente da cinque utenti. 



Nemoto Kyorindo Co.,Ltd. 
Hongo 2-27-20 Bunkyo-ku Tokyo 113-0033 Giappone 



CR20121016 
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