
Kúpna zmluva č. Z202119351_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Sídlo: Slovenská 11/A, 94034 Nové Zámky, Slovenská republika
IČO: 17336112
DIČ: 2021068324
IČ DPH: SK2021068324
Bankové spojenie: IBAN: SK8881800000007000540295
Telefón: 0356912787

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MG - Slovakia s.r.o.
Sídlo: Hurbanova 3130/9, 91601 Stará Turá, Slovenská republika
IČO: 48027073
DIČ: 2024182809
IČ DPH: SK2024182809
Bankové spojenie: IBAN: SK0811000000002940464859
Telefón: 0915898652

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: SPINÁLNY PLNE-ENDOSKOPICKÝ SYSTÉM + STENÓZA
Kľúčové slová: spinálny endoskop, stenóza
CPV: 33168100-6 - Endoskopy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. 1) Diskoskopy

2. 2) Svetlovodivý kábel (3ks)

3. 3) Rádiofrekvenčný generátor

4. 4) Motorový systém

5. 5) Spinálna sacio-irigačná pumpa

6. 6) Pracovné inštrumentárium

7. 7) Sterilizačné sito (3ks)

8. 8) Sterilizačný kontajner (3ks)

Položka č. 1: 1) Diskoskopy

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

A) Diskoskop pre intralaminárny prístup 1 ks

Oválne telo ÁNO

Vonkajší priemer max. 7mm
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Pracovná dĺžka min. 165mm; maximálne 175mm

Uhol pohľadu min 25°, max 30°

Priemer okrúhleho a priameho pracovného kanála min. 4,1mm

Integrovaný irigačný kanál ÁNO

Sterilizovateľný v pare pri teplote 134°C ÁNO

B) Diskoskop pre transforaminálny prístup 1 ks

Oválne telo ÁNO

Vonkajší priemer max 7mm

Pracovná dĺžka min. 205mm; maximálne 220mm

Uhol pohľadu min 25°, max 30°

Priemer okrúhleho a priameho pracovného kanála min. 4,1mm

Integrovaný irigačný kanál ÁNO

Sterilizovateľný v pare pri teplote 134°C ÁNO

C) Diskoskop pre operácie stenózy 1 ks

Oválne telo ÁNO

Vonkajší priemer max 9,5mm

Pracovná dĺžka min. 175mm; maximálne 180mm

Uhol pohľadu min 20°, max 25°

Priemer okrúhleho a priameho pracovného kanála min. 5,5mm

Integrovaný irigačný kanál ÁNO

Sterilizovateľný v pare pri teplote 134°C ÁNO

D) Membrány ku diskoskopom 10 ks

E) Tesnenia ku diskoskopom 10 ks

F) Kónický adaptér 2 ks

G) Membránová prípojka 2 ks

H) Irigačný adaptér 2 ks

Položka č. 2: 2) Svetlovodivý kábel (3ks)

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

priemer jadra min 2,5mm a max 3,5mm

dĺžka minimálne 2,3m a max 3m

Kompatibilita s diskoskopom a svetelným zdrojom 
špecifikovaným v tomto dokumente ÁNO

Sterilizovateľný v pare pri teplote 134°C ÁNO

Položka č. 3: 3) Rádiofrekvenčný generátor

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Frekvencia bipolárneho módu minimálne 4 MHz

minimálne 2 módy pre bipolárny rez ÁNO

minimálne 3 módy pre bipolárnu koaguláciu ÁNO

dvojtlačítkový nožný spínač ÁNO
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automatické rozpoznanie vloženého spinálneho 
inštrumentu a prednastavenie optimálnej úrovne výkonu ÁNO

regulácia intenzity akustického tónu ÁNO

možnosť uložiť minimálne 4 programy ÁNO

A) Rádiofrekvenčná sonda s flexibilnou špičkou – 
intralaminárna 5 ks

Možnosť rotácie, možnosť vychýlenia pohybu distálneho 
konca do strany z dôvodu dosiahnutia presného 
požadovaného miesta aplikácie energie

ÁNO

Kompatibilita a použiteľnosť s diskoskopom pre 
interlaminárny prístup ÁNO

B) Rádiofrekvenčná sonda s flexibilnou špičkou – 
transforaminálna a na operácie stenóz 6 ks

Možnosť rotácie, možnosť vychýlenia pohybu distálneho 
konca do strany z dôvodu dosiahnutia presného 
požadovaného miesta aplikácie energie

ÁNO

Kompatibilita a použiteľnosť s diskoskopom pre 
transforaminálny prístup ÁNO

Položka č. 4: 4) Motorový systém

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

automatické rozpoznanie frézy a prednastavenie 
optimálnej hodnoty ÁNO

možnosť pripojenia 2 rukovätí naraz ÁNO

Bezdrátový nožný spínač 1 ks

Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky ÁNO

Štatistické počítadlo času použitia jednotlivých fréz na 
základe výrobného čísla pre kontrolu opotrebenia ÁNO

LED indikácia aktuálne používanej rukoväte ÁNO

Možnosť prepojenia so spinálnou pumpou ÁNO

A) Motorová rukoväť 3 ks

Maximálne otáčky minimálne 15.000 otáčok za minútu

Integrovaný prepojovací kábel ÁNO

Ovládanie otáčok, oscilácie a nastavenia rýchlosti 
otáčania možné aj priamo s rukoväte ÁNO

B) Fréza s ohybným koncom – interlaminárna a na 
operácie stenóz 2 ks

Priemer 4 mm

Pracovná dĺžka min 280mm, max 300mm

Integrovaná prevodovka ÁNO

Vychylovanie distálneho konca frézy stlačením ovládacej
páčky ÁNO

C) Fréza s ohybným koncom - transforaminálna 1 ks

Priemer 4 mm

Pracovná dĺžka min 330mm, max 370mm

Integrovaná prevodovka ÁNO

Vychylovanie distálneho konca frézy stlačením ovládacej
páčky ÁNO

D) Diamantová okrúhla fréza 2 ks
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Priemer 3 mm

Pracovná dĺžka 350 mm

E) Diamantová okrúhla fréza 2 ks

Priemer 2,5 mm

Pracovná dĺžka 350 mm

F) Nukleus resektor 2 ks

Priemer 3 mm

Pracovná dĺžka 350 mm

G) Oválna fréza s bočnou ochranou 2 ks

Priemer 4 mm

Pracovná dĺžka 350 mm

H) Oválna fréza s bočnou ochranou 2 ks

Priemer 3 mm

Pracovná dĺžka 350 mm

I) Oválna fréza s prednou ochranou 2 ks

Priemer 4 mm

Pracovná dĺžka 350 mm

J) Oválna fréza s prednou ochranou 2 ks

Priemer 3 mm

Pracovná dĺžka 350 mm

K) Okrúhla fréza 2 ks

Priemer 3 mm

Pracovná dĺžka 350 mm

L) Okrúhla fréza na operácie stenóz 1 ks

Priemer 5,5 mm

Pracovná dĺžka 290 mm

M) Oválna fréza na operácie stenóz 1 ks

Priemer 5,5 mm

Pracovná dĺžka 290 mm

N) Oválna fréza na operácie stenóz - excentrická 1 ks

Priemer 5,5 mm

Pracovná dĺžka 290 mm

Laterálna ochrana ÁNO

O) Diamantová okrúhla fréza na operácie stenóz 1 ks

Priemer 5,5 mm

Pracovná dĺžka 290 mm

Položka č. 5: 5) Spinálna sacio-irigačná pumpa

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky ÁNO

Spinálny mód s neustálym monitoringom tlaku v 
intravertebrálnom kanáli a bezpečnostným stop 
systémom pri zvýšení tlaku nad požadovanú úroveň

ÁNO

Automatická kalibrácia použitého diskoskopu ÁNO
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Kompatibilita s diskoskopmi špecifikovanými v tomto 
dokumente ÁNO

Maximálny tlak pumpy minimálne na úrovni 200mmHg ÁNO

Minimálny tlak pumpy maximálne na úrovni 15mmHg ÁNO

Nastaviteľný prietok mimimálne v rozsahu 0 až 2 
litre/min ÁNO

Minimálne tri voliteľné stupne výkonu odsávania ÁNO

možnosť prepojenia s motorovým systémom ÁNO

A) Sekrečná nádoba 3lit 1 ks

B) Vákuová hadica s filtrom na 30 dní 10 ks

C) Irigačný hadicový set pre pumpu – denný - sterilný 20 ks

D) Irigačný hadicový set pacientsky - sterilný 40 ks

E) Odsávacie hadice 30 ks

F) Filter na odsávaciu časť 5 ks

Položka č. 6: 6) Pracovné inštrumentárium

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

A) Pracovný tubus na transforaminálny prístup 1 ks

30° úkos distálnej časti ÁNO

Okrúhly tvar ÁNO

Vonkajší priemer 8 mm

Pracovná dĺžka 185 mm

Kompatibilita s transforaminálnym diskoskopom 
špecifikovaným v tomto dokumente ÁNO

B) Pracovný tubus na intralaminárny prístup 1 ks

30° úkos distálnej časti ÁNO

Okrúhly tvar ÁNO

Vonkajší priemer 8 mm

Pracovná dĺžka 120 mm

Kompatibilita s intralaminárnym diskoskopom 
špecifikovaným v tomto dokumente ÁNO

C) Pracovný tubus na ku operáciam stenóz 1 ks

30° úkos distálnej časti ÁNO

Okrúhly tvar ÁNO

+preplachovací adaptér ÁNO

Vonkajší priemer 10,5 mm

Pracovná dĺžka 120 mm, ciachovaný

Kompatibilita s diskoskopom na operácie stenóz 
špecifikovaným v tomto dokumente ÁNO

D) Dilatátor 2 ks

Dvojkanálový ÁNO

Pre pracovný tubus priemeru 8 mm ÁNO

Pracovná dĺžka 235 mm

E) Dilatátor ku operáciam stenóz 1 ks

Jednokrokový ÁNO

Pre pracovný tubus priemeru 9,5 mm ÁNO
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Pracovná dĺžka 235 mm

F) Dilatátor (set) ku operáciam stenóz 1 ks

Min. štvorkrokový (vonkajšie priemery v týchto 
rozmeroch: 3,9mm; 5,9mm; 6,9mm; 9,4mm alebo 
ekvivalent)

ÁNO

Pre pracovný tubus priemeru 9,5 mm ÁNO

Pracovná dĺžka 235 mm

G) Adaptér na fixáciu intralaminárneho endoskopu 1 ks

Nastavenie pozície intralaminárneho diskoskopu v 
pracovnom tubuse a jeho bezpečná fixácia v nastavenej 
polohe

ÁNO

H) Adaptér na fixáciu endoskopu na spinálne stenózy 1 ks

Nastavenie pozície diskoskopu na operácie stenóz v 
pracovnom tubuse a jeho bezpečná fixácia v nastavenej 
polohe

ÁNO

I) Sonda s flexibilným koncom na transforaminálny 
prístup 1 ks

Priemer 2,5 mm

Pracovná dĺžka 350 mm

J) Sonda s flexibilným koncom na intralaminárny prístup 
a operácie stenóz 2 ks

Priemer 2,5 mm

Pracovná dĺžka 290 mm

K) Spinálna kanyla 10 ks

Priemer 1,5 mm

Pracovná dĺžka 250 mm

Sterilne balené ÁNO

L) Predlžovací nádstavec 1 ks

Priemer 8 mm

Pracovná dĺžka 155 mm

Kompatibilita s pracovným tubusom na transforaminlny 
prístup ÁNO

M) Kladivo 1 ks

S tlmiacim povrchom úderu, šetrným ku predlžovaciemu 
nádstavcu ÁNO

N) Disektor podľa Penfielda 3 ks

Priemer 2,5 mm

Pracovná dĺžka 350 mm

Mierne prihnutý distálny ÁNO

Atraumatický ÁNO

O) Disektor 2 ks

Priemer 4 mm

Pracovná dĺža 350 mm

Zahnutý distálny koniec ÁNO

P) Mikrokliešte transforaminálne 1 ks

Priemer 2,5 mm

Pracovná dĺžka 360 mm

Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v 
rukoväti ÁNO

Hladké čeluste s otváraním len jednej čeluste, druhá je 
fixná ÁNO
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Q) Mikrokliešte transforaminálne – zahnuté dohora 1 ks

Priemer 2,5 mm

Pracovná dĺžka 360 mm

Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v 
rukoväti ÁNO

Hladké čeľuste s otváraním len jednej čeluste, druhá je 
fixná ÁNO

R) Kliešte na operácie stenóz 1 ks

Priemer 3 mm

Pracovná dĺžka 290 mm

Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v 
rukoväti ÁNO

Čeľuste s otváraním len jednej polovice dohora, druhá je
fixná ÁNO

S) Kliešte na operácie stenóz 1 ks

Priemer 4 mm

Pracovná dĺžka 290 mm

Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v 
rukoväti ÁNO

Čeľuste s otváraním len jednej polovice dohora, druhá je
fixná ÁNO

T) Štipacie kliešte na operácie stenóz 1 ks

Priemer 3 mm

Pracovná dĺžka 290 mm

Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v 
rukoväti ÁNO

Čeľuste s otváraním len jednej polovice dohora, druhá je
fixná ÁNO

U) Štipacie kliešte na operácie stenóz 1 ks

Priemer 4 mm

Pracovná dĺžka 290 mm

Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v 
rukoväti ÁNO

Čeľuste s otváraním len jednej polovice dohora, druhá je
fixná ÁNO

V) Nukleus grasper 2 ks

Priemer 3 mm

Pracovná dĺžka 360 mm

Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v 
rukoväti ÁNO

čeluste s otváraním len jednej čeluste, druhá je fixná ÁNO

čeluste so zubami ÁNO

W) Mikroštipák transforaminálny 1 ks

Priemer 2,5 mm

Pracovná dĺžka 360 mm

Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v 
rukoväti ÁNO

Tvar zobáku papagája ÁNO

X) Štipacie kliešte - transforaminálne 1 ks

Priemer 4 mm

Pracovná dĺžka 360 mm
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Frontálna ochrana nervových štruktúr ÁNO

Y) Štipacie kliešte – interlaminárne 1 ks

Priemer 4 mm

Pracovná dĺžka 290 mm

Frontálna ochrana nervových štruktúr ÁNO

Z) Štipacie kliešte – podľa Kerrisona – na operácie 
stenóz 1 ks

Priemer 5,5x4,5mm

Pracovná dĺžka 380 mm

Frontálna ochrana nervových štruktúr ÁNO

AA) Štipacie kliešte ohnuté – podľa Kerrisona – na 
operácie stenóz 1 ks

Priemer 5,5x4,5mm

Pracovná dĺžka 380 mm

Frontálna ochrana nervových štruktúr ÁNO

60° ohnutá čelusť ÁNO

BB) Mikroštipák transforaminálny – zahnutý dohora 2 ks

Priemer 2,5 mm

Pracovná dĺžka 360 mm

Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v 
rukoväti ÁNO

Tvar zobáku papagája ÁNO

CC) Hákové nožnice 2 ks

Priemer 3 mm

Pracovná dĺžka 360 mm

Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v 
rukoväti ÁNO

Tvar zobáku papagája ÁNO

DD) Kliešťový disektor 1 ks

Priemer 3 mm

Pracovná dĺžka 360 mm

čeluste s otváraním len jednej čeluste, druhá je fixná ÁNO

EE) Manuálna fréza 3 ks

Priemer 4 mm

Pracovná dĺžka 350 mm

Priemer 2,5 mm

Pracovná dĺžka 290 mm

Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v 
rukoväti ÁNO

Hladké čeluste s otváraním len jednej čeluste, druhá je 
fixná ÁNO

FF) Mikrokliešte intralaminárne 1 ks

Priemer 2,5 mm

Pracovná dĺžka 290 mm

Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v 
rukoväti ÁNO

Hladké čeluste s otváraním len jednej čeluste, druhá je 
fixná ÁNO

GG) Mikroštipák intralaminárny 1 ks

Priemer 2,5 mm
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Pracovná dĺžka 290 mm

Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v 
rukoväti ÁNO

Tvar zobáku papagája ÁNO

Položka č. 7: 7) Sterilizačné sito (3ks)

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

dvojpodlažné ÁNO

presná fixácia inštrumentov a diskoskopov pomocou 
silikonových držiakov ÁNO

kompatibilita s špecifikovanými inštrumentami a 
diskoskopmi v tomto dokumente ÁNO

laserový nákres presnej polohy inštrumentov priamo na 
dne každého podlažia ÁNO

uzatvárateľné ÁNO

Rozmery: dĺžka 530mm, šírka 250mm, výška 150mm

kompatibilita s kontajnerom špecifikovaným v tomto 
dokumente ÁNO

Položka č. 8: 8) Sterilizačný kontajner (3ks)

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

bezfiltrový, labyrintový ÁNO

využíva princíp Pasteurovej slučky ÁNO

veko hladké, pevné, kovové, frézované z 1ks materiálu ÁNO

stohovateľný ÁNO

veľkosť 1/1 ÁNO

plastové plomby s indikátorom sterility ÁNO

Indikačné štítky ÁNO

Označovací štítok s dátovou matricou na uloženie 
informácií v prípade skenovania a laserovou potlačou ÁNO

Dátová matrica a označovacie informácie vypálená 
pico-sekundovým laserom pre elimináciu vyblednutia 
označenia

ÁNO

Pieskovaný povrch ÁNO

anodický čistič ÁNO

kompatibilita so sterilizačným sitom špecifikovaným v 
tomto dokumente a jeho rozmermy ÁNO

rozmery: dĺžka max: 590mm, šírka max: 280mm, výška max: 200mm

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
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1. POZOR !!! Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky 
požiadavky na predmet zákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné 
predpoklady pre riadne plnenie predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom 
zákazky, tak je objednávateľ oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII"Ukončenie Zmluvy" 2. časti "Všeobecné 
zmluvné podmienky" Obchodných podmienok elektronického trhoviska, od Zmluvy odstúpiť.

2. POZOR !!! Dodacia lehota je do 12 týždňov od zaslania Výzvy Objednávateľa na dodanie tovaru. Tovar sa považuje za 
dodaný až po jeho nainštalovaní, zaškolení personálu a podpísaní preberacieho protokolu.

3. POZOR !!! Požaduje sa v zmysle § 340 b ods. 5 Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov splatnosť faktúry v lehote 60 dní od doručenia faktúry s náležitosťami podľa všeobecných obchodných podmienok 
EKS. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ vystaví faktúru za dodávku tovaru do 15 dní odo dňa jeho riadneho dodania, 
najneskôr však do piateho pracovného dňa mesiaca, nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol tovar dodaný. Tieto platobné 
podmienky majú prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok EKS.

4. POZOR !!! V súlade s 2. časťou OPET-u, čl. VI ods. 6.4.6 je Dodávateľ povinný dodať Objednávateľovi spolu s tovarom 
všetky doklady a dokumenty týkajúce sa tovaru.

5. Dodávateľ je povinný dodať nový nepoužitý tovar.

6. V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby je dodávateľ povinný informovať objednávateľa telefonicky a 
zároveň min. 24 hodín pred dodaním tovaru zaslať e-mailom dodací list.

7. Cena je vrátane dopravy na miesto plnenia, ktorým je adresa sídla objednávateľa.

8. Cena zahŕňa dodanie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, množstve a kvalite a zahŕňa všetky náklady dodávateľa.

9. Objednávateľ preddavky ani zálohy neposkytuje.

10. Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí číslo zmluvy, jednotkovú cenu bez DPH, jednotkovú cenu s DPH, 
sadzbu DPH, celkovú cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH). Na faktúre je potrebné jednotkové ceny zaokrúhliť maximálne na
4 desatinné miesta.

11. Dodávateľ sa zaväzuje fakturovať DPH v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov v sadzbách platných ku dňu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

12. Predmetom fakturácie bude len skutočne objednaný a dodaný druh tovaru ako aj skutočne objednané a dodané množstvo 
tovaru na základe potvrdeného dodacieho listu.

13. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať tovar neúplný alebo vadný. V prípade, keď na základe fyzickej kontroly tovaru
objednávateľ zistí nezrovnalosti – zrejmé chyby a vady tovaru, tovar neprevezme a vystaví protokol nezrovnalostí. Dodávateľ 
je povinný na vlastné náklady vady odstrániť.

14. Pri uplatnení reklamácie je dodávateľ povinný tovar prevziať v sídle objednávateľa na vlastné náklady. Dodávateľ je 
povinný vysporiadať reklamáciu vád bezodkladne najneskôr však do 5 dní od doručenia reklamácie.

15. Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade, že nie je schopný splniť dodávku zazmluvneného množstva a druhu tovaru v zmluve 
stanovenom termíne, oboznámi o tom objednávateľa bez zbytočného odkladu telefonicky a následne potvrdí e-mailom.

16. V prípade, že dodávateľ nedodá objednávateľovi tovar kompletne podľa zmluvy a spolu s dodacím listom, má objednávateľ
  nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny nedodaného tovaru. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na 
náhradu škody.

17. V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z kúpnej ceny za každý kalendárny deň omeškania, maximálne však do výšky 20 % ceny za tovar. Nárok na 
náhradu škody nie je tým dotknutý.

18. Nedodržanie technických vlastností tovaru a technickej špecifikácie bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie 
zmluvných podmienok zo strany dodávateľa.

19. Nedodržanie požiadavky č. 1,2, 18, 21, 22, 23, 27 objednávateľa uvedenej v zmluve sa bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok. Ak dôjde k podstatnému porušeniu zmluvných podmienok, vzniká objednávateľovi nárok na  
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z celkovej ceny predmetu zmluvy, a to najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia 
písomného upozornenia na podstatné porušenie zmluvy, pričom nie je dotknutý nárok objednávateľa na odstúpenie od zmluvy.

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

21. Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 524 a nasl. zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších 
predpisov dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nepostúpi dodávateľ svoje pohľadávky, ktoré 
vznikli  z predmetného zmluvného vzťahu, tretej osobe. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s 
dohodou dlžníka podľa predchádzajúcej vety, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka, neplatný.

22. Akceptácia ručiteľského vyhlásenia podľa § 303 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) zo strany dodávateľa je bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa 
zakázaná. Právny úkon, ktorým dodávateľ akceptuje ručiteľské vyhlásenie tretej osoby, na základe ktorého sa tretia osoba 
stane veriteľom objednávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa a dodávateľa podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 
Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov neplatné.
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23. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy aj po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného 
stavu, vojnového stavu a vojny podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. a po vydaní nariadenia vlády Slovenskej republiky 
na vykonávanie opatrenia organizácie výroby a organizácie služieb podľa § 5 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z.

24. Objednávateľ si vyhradzuje právo okamžite odstúpiť od zmluvy v prípade, ak proces verejného obstarávania nebude 
akceptovaný zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov, alebo v prípade, ak nebudú pridelené finančné prostriedky na 
realizáciu zákazky zo strany ich poskytovateľa.

25. Podľa Ods. 11 Čl. IX Objednávkový formulár a Objednávkové atribúty Trhového poriadku platného od 2.8.2021 
Objednávateľ požaduje od Uchádzača pri predložení ponuky aj predloženie Vlastného návrhu plnenia zákazky.

26. Podľa Čl. VI bod 6.2.3 Všeobecných zmluvných podmienok platných od 2.8.2021 Objednávateľ najneskôr do 3 pracovných
dní odo dňa uzavretia Zmluvy posúdi Vlastný návrh plnenia zákazky úspešného uchádzača a oznámi Dodávateľovi, čiVlastný 
návrh plnenia zákazky akceptuje alebo či od Zmluvy odstupuje.

27. Dodávateľ je povinný do 3 pracovných dní od odsúhlasenia Vlastného návrhu plnenia zákazky Objednávateľom zaslať 
zoznam tovaru s uvedením aktualizovaných podrobných jednotkových cien po elektronickej aukcii, ktoré musia byť platné 
počas celej doby trvania tejto zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Priloha 1 Opisného formulára č. OF-239624 - Vlastný návrh 
plnenia zákazky.docx

Priloha 1 Opisného formulára č. OF-239624 - Vlastný návrh 
plnenia zákazky.docx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Nové Zámky
Ulica: Slovenská ulica, 11/A

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

25.10.2021 00:00:00 - 25.01.2022 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor
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: 204 971,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 245 965,20 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.
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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 Z202119351

V Bratislave, dňa 15.10.2021 10:38:01

Objednávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MG - Slovakia s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202119351


Zákazka


Identifikátor Z202119351


Názov zákazky SPINÁLNY PLNE-ENDOSKOPICKÝ SYSTÉM + STENÓZA


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/313108


Dodávateľ


Obchodný názov MG - Slovakia s.r.o.


IČO 48027073


Sídlo Hurbanova 3130/9, Stará Turá, 91601, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 12.10.2021 14:31:58


Hash obsahu návrhu plnenia vzl9xNPs8op9q6ObVmyOOo2v/zgxUyH6uXNfm5JEqlo=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Priloha 1 Opisného formulára č. OF-239624 - Vlastný návrh plnenia zákazky.pdf
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SPINÁLNY PLNE-ENDOSKOPICKÝ SYSTÉM + STENÓZA 
1) Diskoskopy 



Požadovaný parameter Ponúknutý parameter 
A) Diskoskop pre intralaminárny prístup (1ks) 
Oválne telo ÁNO 
Vonkajší priemer max. 7mm 6,9mm 
Pracovná dĺžka min. 165mm; maximálne 175mm 165mm 
Uhol pohľadu min 25°, max 30° 25° 
Priemer okrúhleho a priameho pracovného kanála min. 4,1mm 4,1mm 
Integrovaný irigačný kanál ÁNO 
Sterilizovateľný v pare pri teplote 134°C ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 9 517,60 
B) Diskoskop pre transforaminálny prístup (1ks) 
Oválne telo ÁNO 
Vonkajší priemer max 7mm 6,9mm 
Pracovná dĺžka min. 205mm; maximálne 220mm 207mm 
Uhol pohľadu min 25°, max 30° 25° 
Priemer okrúhleho a priameho pracovného kanála min. 4,1mm 4,1mm 
Integrovaný irigačný kanál ÁNO 
Sterilizovateľný v pare pri teplote 134°C ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 9 517,60 
C) Diskoskop pre operácie stenózy (1ks) 
Oválne telo ÁNO 
Vonkajší priemer max 9,5mm 9,3mm 
Pracovná dĺžka min. 175mm; maximálne 180mm 177mm 
Uhol pohľadu min 20°, max 25° 20° 
Priemer okrúhleho a priameho pracovného kanála min. 5,5mm 5,6mm 
Integrovaný irigačný kanál ÁNO 
Sterilizovateľný v pare pri teplote 134°C ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 4 831,20 
D) Membrány ku diskoskopom (10ks) 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 38 
E) Tesnenia ku diskoskopom (10ks) 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 49,25 
F) Kónický adaptér (2ks) 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 877 
G) Membránová prípojka (2ks) 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 308 
H) Irigačný adaptér (2ks) 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1012,60 



Cena za položku č. 1 spolu v EUR bez DPH: 26 151,25 



 
2) Svetlovodivý kábel (3ks) 



Požadovaný parameter Ponúknutý parameter 
priemer jadra min 2,5mm a max 3,5mm 3,5mm 
dĺžka minimálne 2,3m a max 3m 3m 
Kompatibilita s diskoskopom a svetelným zdrojom špecifikovaným 
v tomto dokumente 



ÁNO 



Sterilizovateľný v pare pri teplote 134°C ÁNO 



Cena za položku č. 2 spolu v EUR bez DPH: 1 623,90 
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3) Rádiofrekvenčný generátor 
Požadovaný parameter Ponúknutý parameter 



Frekvencia bipolárneho módu minimálne 4 MHz 4 MHz 
minimálne 2 módy pre bipolárny rez 2 
minimálne 3 módy pre bipolárnu koaguláciu 3 
dvojtlačítkový nožný spínač ÁNO 
 automatické rozpoznanie vloženého spinálneho inštrumentu 
a prednastavenie optimálnej úrovne výkonu 



ÁNO 



regulácia intenzity akustického tónu ÁNO 
možnosť uložiť minimálne 4 programy 4 
A) Rádiofrekvenčná sonda s flexibilnou špičkou – intralaminárna (5ks) 
Možnosť rotácie, možnosť vychýlenia pohybu distálneho konca do 
strany z dôvodu dosiahnutia presného požadovaného miesta 
aplikácie energie 



ÁNO 



Kompatibilita a použiteľnosť s diskoskopom pre interlaminárny 
prístup 



ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 29 599,30 
B) Rádiofrekvenčná sonda s flexibilnou špičkou – transforaminálna a na operácie stenóz (6ks) 
Možnosť rotácie, možnosť vychýlenia pohybu distálneho konca do 
strany z dôvodu dosiahnutia presného požadovaného miesta 
aplikácie energie 



ÁNO 



Kompatibilita a použiteľnosť s diskoskopom pre transforaminálny 
prístup 



ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 4 470 



Cena za položku č. 3 spolu v EUR bez DPH: 34 069,30 



 
4) Motorový systém 



Požadovaný parameter Ponúknutý parameter 
automatické rozpoznanie frézy a prednastavenie optimálnej 
hodnoty ÁNO 



možnosť pripojenia 2 rukovätí naraz ÁNO 
Bezdrátový nožný spínač (1ks) ÁNO 
Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky ÁNO 
Štatistické počítadlo času použitia jednotlivých fréz na základe 
výrobného čísla pre kontrolu opotrebenia ÁNO 



LED indikácia aktuálne používanej rukoväte ÁNO 
Možnosť prepojenia so spinálnou pumpou ÁNO 
A) Motorová rukoväť (3ks) 
Maximálne otáčky minimálne 15.000 otáčok za minútu 16 000 
Integrovaný prepojovací kábel ÁNO 
Ovládanie otáčok, oscilácie a nastavenia rýchlosti otáčania možné aj 
priamo s rukoväte 



ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 46 554,40 
B) Fréza s ohybným koncom (2ks) – interlaminárna a na operácie stenóz 
Priemer 4mm ÁNO 
Pracovná dĺžka min 280mm, max 300mm 290mm 
Integrovaná prevodovka ÁNO 
Vychylovanie distálneho konca frézy stlačením ovládacej páčky ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 10 474,20 
C) Fréza s ohybným koncom (1ks) - transforaminálna 
Priemer 4mm ÁNO 
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Pracovná dĺžka min 330mm, max 370mm 350mm 
Integrovaná prevodovka ÁNO 
Vychylovanie distálneho konca frézy stlačením ovládacej páčky ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 4 543 
D) Diamantová okrúhla fréza (2ks) 
Priemer 3mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 350mm ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 310 
E) Diamantová okrúhla fréza (2ks) 
Priemer 2,5mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 350mm ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 310 
F) Nukleus resektor (2ks) 
Priemer 3mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 350mm ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 360 
G) Oválna fréza s bočnou ochranou (2ks) 
Priemer 4mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 350mm ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 360 
H) Oválna fréza s bočnou ochranou (2ks) 
Priemer 3mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 350mm ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 360 
I) Oválna fréza s prednou ochranou (2ks) 
Priemer 4mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 350mm ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 360 
J) Oválna fréza s prednou ochranou (2ks) 
Priemer 3mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 350mm ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 360 
K) Okrúhla  fréza (2ks) 
Priemer 3mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 350mm ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 360 
L) Okrúhla  fréza na operácie stenóz (1ks) 
Priemer 5,5mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 290mm ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 680 
M) Oválna fréza na operácie stenóz (1ks) 
Priemer 5,5mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 290mm ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 680 
N) Oválna fréza na operácie stenóz - excentrická(1ks) 
Priemer 5,5mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 290mm ÁNO 
Laterálna ochrana ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 720 
O) Diamantová okrúhla fréza na operácie stenóz (1ks) 
Priemer 5,5mm ÁNO 
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Pracovná dĺžka 290mm ÁNO 
Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 655 



Cena za položku č. 4 spolu v EUR bez DPH: 75 086,60 



 
5) Spinálna sacio-irigačná pumpa 



Požadovaný parameter Ponúknutý parameter 
Ovládanie pomocou dotykovej obrazovky ÁNO 
Spinálny mód s neustálym monitoringom tlaku v intravertebrálnom 
kanáli a bezpečnostným stop systémom pri zvýšení tlaku nad 
požadovanú úroveň 



ÁNO 



Automatická kalibrácia použitého diskoskopu ÁNO 
Kompatibilita s diskoskopmi špecifikovanými v tomto dokumente ÁNO 
Maximálny tlak pumpy minimálne na úrovni 200mmHg ÁNO 
Minimálny tlak pumpy maximálne na úrovni 15mmHg ÁNO 
Nastaviteľný prietok mimimálne v rozsahu 0 až 2 litre/min ÁNO 
Minimálne tri voliteľné stupne výkonu odsávania ÁNO 
možnosť prepojenia s motorovým systémom ÁNO 
A) Sekrečná nádoba 3lit (1ks) 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 14981,60 
B) Vákuová hadica s filtrom na 30 dní (10ks) 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 498 
C) Irigačný hadicový set pre pumpu – denný - sterilný (20ks) 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 854 
D) Irigačný hadicový set pacientsky - sterilný (40ks) 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 120 
E) Odsávacie hadice (30ks) 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 735 
F) Filter na odsávaciu časť (5ks) 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 249 



Cena za položku č. 5 spolu v EUR bez DPH: 18 437,60 



 
6) Pracovné inštrumentárium 



Požadovaný parameter Ponúknutý parameter 
A) Pracovný tubus na transforaminálny prístup (1ks) 
30° úkos distálnej časti ÁNO 
Okrúhly tvar ÁNO 
Vonkajší priemer 8mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 185mm ÁNO 
Kompatibilita s transforaminálnym diskoskopom špecifikovaným 
v tomto dokumente ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 420 
B) Pracovný tubus na intralaminárny prístup (1ks) 
30° úkos distálnej časti ÁNO 
Okrúhly tvar ÁNO 
Vonkajší priemer 8mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 120mm ÁNO 
Kompatibilita s intralaminárnym diskoskopom špecifikovaným v tomto 
dokumente 



ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 420 
C) Pracovný tubus na ku operáciam stenóz (1ks) 
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30° úkos distálnej časti ÁNO 
Okrúhly tvar ÁNO 
+preplachovací adaptér ÁNO 
Vonkajší priemer 10,5mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 120mm, ciachovaný ÁNO 
Kompatibilita s  diskoskopom na operácie stenóz špecifikovaným 
v tomto dokumente 



ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 980 
D) Dilatátor (2ks) 
Dvojkanálový ÁNO 
Pre pracovný tubus priemeru 8mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 235mm ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 344 
E) Dilatátor ku operáciam stenóz(1ks) 
Jednokrokový ÁNO 
Pre pracovný tubus priemeru 9,5mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 235mm ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 679,80 
F) Dilatátor (set) ku operáciam stenóz(1ks) 
Min. štvorkrokový (vonkajšie priemery v týchto rozmeroch: 3,9mm; 
5,9mm; 6,9mm; 9,4mm alebo ekvivalent) ÁNO 



Pre pracovný tubus priemeru 9,5mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 235mm ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 361,80 
G) Adaptér na fixáciu intralaminárneho endoskopu (1ks) 
Nastavenie pozície intralaminárneho diskoskopu v pracovnom tubuse 
a jeho bezpečná fixácia v nastavenej polohe 



ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 015 
H) Adaptér na fixáciu endoskopu na spinálne stenózy(1ks) 
Nastavenie pozície diskoskopu na operácie stenóz v pracovnom 
tubuse a jeho bezpečná fixácia v nastavenej polohe ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 015 
I) Sonda s flexibilným koncom na transforaminálny prístup (1ks) 
Priemer 2,5mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 350mm ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 493,30 
J) Sonda s flexibilným koncom na intralaminárny prístup a operácie stenóz (2ks) 
Priemer 2,5mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 290mm ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 2 986,60 
K) Spinálna kanyla (10ks) 
Priemer 1,5mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 250mm ÁNO 
Sterilne balené ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 294 
L) Predlžovací nádstavec (1ks) 
Priemer 8mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 155mm ÁNO 
Kompatibilita s pracovným tubusom na transforaminlny prístup ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 161 
M) Kladivo (1ks) 
S tlmiacim povrchom úderu, šetrným ku predlžovaciemu nádstavcu ÁNO 
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Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 417,60 
N) Disektor podľa Penfielda (3ks) 
Priemer 2,5mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 350mm ÁNO 
Mierne prihnutý distálny ÁNO 
Atraumatický ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 531,90 
O) Disektor (2ks) 
Priemer 4mm ÁNO 
Pracovná dĺža 350mm ÁNO 
Zahnutý distálny koniec ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 354,60 
P) Mikrokliešte transforaminálne (1ks) 
Priemer 2,5mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 360mm ÁNO 
Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v rukoväti ÁNO 
Hladké čeluste s otváraním len jednej čeluste, druhá je fixná ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 341,70 
Q) Mikrokliešte transforaminálne – zahnuté dohora (1ks) 
Priemer 2,5mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 360mm ÁNO 
Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v rukoväti ÁNO 
Hladké čeľuste s otváraním len jednej čeluste, druhá je fixná ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 460,70 
R) Kliešte na operácie stenóz (1ks) 
Priemer 3mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 290mm ÁNO 
Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v rukoväti ÁNO 
Čeľuste s otváraním len jednej polovice dohora, druhá je fixná ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 485 
S) Kliešte na operácie stenóz (1ks) 
Priemer 4mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 290mm ÁNO 
Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v rukoväti ÁNO 
Čeľuste s otváraním len jednej polovice dohora, druhá je fixná ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 485 
T) Štipacie kliešte na operácie stenóz (1ks) 
Priemer 3mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 290mm ÁNO 
Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v rukoväti ÁNO 
Čeľuste s otváraním len jednej polovice dohora, druhá je fixná ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 485 
U) Štipacie kliešte na operácie stenóz (1ks) 
Priemer 4mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 290mm ÁNO 
Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v rukoväti ÁNO 
Čeľuste s otváraním len jednej polovice dohora, druhá je fixná ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 485 
V) Nukleus grasper (2ks) 
Priemer 3 mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 360mm ÁNO 
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Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v rukoväti ÁNO 
čeluste s otváraním len jednej čeluste, druhá je fixná ÁNO 
čeluste so zubami ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 2 921,40 
W) Mikroštipák transforaminálny (1ks) 
Priemer 2,5mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 360mm ÁNO 
Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v rukoväti ÁNO 
Tvar zobáku papagája ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 325,33 
X) Štipacie kliešte (1ks) - transforaminálne 
Priemer 4mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 360mm ÁNO 
Frontálna ochrana nervových štruktúr ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 845,70 
Y) Štipacie kliešte (1ks) – interlaminárne 
Priemer 4mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 290mm ÁNO 
Frontálna ochrana nervových štruktúr ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 845,70 
Z) Štipacie kliešte (1ks) – podľa Kerrisona – na operácie stenóz 
Priemer 5,5x4,5mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 380mm ÁNO 
Frontálna ochrana nervových štruktúr ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 951,50 
AA) Štipacie kliešte ohnuté (1ks) – podľa Kerrisona – na operácie stenóz 
Priemer 5,5x4,5mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 380mm ÁNO 
Frontálna ochrana nervových štruktúr ÁNO 
60° ohnutá čelusť ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 951,50 
BB) Mikroštipák transforaminálny – zahnutý dohora (2ks) 
Priemer 2,5mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 360mm ÁNO 
Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v rukoväti ÁNO 
Tvar zobáku papagája ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 2 921,40 
CC) Hákové nožnice (2ks) 
Priemer 3 mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 360mm ÁNO 
Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v rukoväti ÁNO 
Tvar zobáku papagája ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 2 921,40 
DD) Kliešťový disektor (1ks) 
Priemer 3mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 360mm ÁNO 
čeluste s otváraním len jednej čeluste, druhá je fixná ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 460,70 
EE) Manuálna fréza (3ks) 
Priemer 4mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 350mm ÁNO 
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Priemer 2,5mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 290mm ÁNO 
Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v rukoväti ÁNO 
Hladké čeluste s otváraním len jednej čeluste, druhá je fixná ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 322,10 
FF) Mikrokliešte intralaminárne (1ks) 
Priemer 2,5mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 290mm ÁNO 
Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v rukoväti ÁNO 
Hladké čeluste s otváraním len jednej čeluste, druhá je fixná ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 460,70 
GG) Mikroštipák intralaminárny (1ks) 
Priemer 2,5mm ÁNO 
Pracovná dĺžka 290mm ÁNO 
Ochrana pred preťažením pružinovým systémom v rukoväti ÁNO 
Tvar zobáku papagája ÁNO 



Cena za podpoložku spolu v EUR bez DPH: 1 460,70 



Cena za položku č. 6 spolu v EUR bez DPH: 43 605,13 



 
7) Sterilizačné sito (3ks) 



Požadovaný parameter Ponúknutý parameter 
dvojpodlažné ÁNO 
presná fixácia inštrumentov a diskoskopov pomocou silikonových 
držiakov ÁNO 



kompatibilita s špecifikovanými inštrumentami a diskoskopmi v tomto 
dokumente 



ÁNO 



laserový nákres presnej polohy inštrumentov priamo na dne každého 
podlažia 



ÁNO 



 uzatvárateľné ÁNO 
Rozmery: dĺžka 530mm, šírka 250mm, výška 150mm ÁNO 
kompatibilita s kontajnerom špecifikovaným v tomto dokumente ÁNO 



Cena za položku č. 7 spolu v EUR bez DPH: 6 125,70 



 
8) Sterilizačný kontajner (3ks) 



Požadovaný parameter Ponúknutý parameter 
 bezfiltrový, labyrintový ÁNO 
 využíva princíp Pasteurovej slučky ÁNO 
veko hladké, pevné, kovové, frézované z 1ks materiálu ÁNO 
 stohovateľný ÁNO 
 veľkosť 1/1 ÁNO 
 plastové plomby s indikátorom sterility ÁNO 
 Indikačné štítky ÁNO 
Označovací štítok s dátovou matricou na uloženie informácií v prípade 
skenovania a laserovou potlačou 



ÁNO 



Dátová matrica a označovacie informácie vypálená pico-sekundovým 
laserom pre elimináciu vyblednutia označenia 



ÁNO 



Pieskovaný povrch ÁNO 
anodický čistič ÁNO 
kompatibilita so sterilizačným sitom špecifikovaným v tomto 
dokumente a jeho rozmermy ÁNO 
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