
Kúpna zmluva č. Z202121413_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: Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.
Sídlo: Račianska 12481/77/A, 83102 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 46095969
DIČ: 2023226777
IČ DPH:
Telefón: +42125564 6791

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Fundus kamera s angiografiou
Kľúčové slová: Fundus kamera
CPV: 33122000-1 - Oftalmologické prístroje; 51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Širokouhlá fundus kamera na snímanie sietnice oka a predného segmentu oka s počítačom, 
monitorom a prístrojovým stolíkom.

Funkcia

Širokouhlá fundus kamera na snímanie sietnice oka a predného segmentu oka s počítačom, monitorom a prístrojovým 
stolíkom.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

-  Svetelný zdroj

•  červená LED 585-640 nm ÁNO

•  zelená LED 500-585 nm ÁNO

•  modrá LED 435-500 nm ÁNO

• infračervená laserová dióda 785 nm ÁNO

-  Uhol skenovania

•  min. 133° jedna snímka ÁNO

•  min. 200° montáž 2 snímkov ÁNO

•  min. 267° montáž 6 snímkov ÁNO

-  Režimy snímania
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• farebná snímka "True Color" (samostatné farebné 
kanály červenej, zelenej a modrej farby zložené do 
farebného snímku)

ÁNO

•  zelená autofluorescencia ÁNO

•  modrá autofluorescencia ÁNO

•  infračervený snímok ÁNO

•  snímok predného segmentu oka ÁNO

•  stereo snímky ÁNO

- Rozlíšenie: optické   min. 7.3 mm ÁNO

- Minimálna veľkosť zorničky: 2,5 mm ÁNO

- Pracovná vzdialenosť oka a snímacej šošovky:  23- 27 
mm ÁNO

- Kompenzácia ametropie: -24D až +20D ÁNO

-  Automatické funkcie

•  automatický fokus ÁNO

•  automatická úroveň intenzity blesku ÁNO

•  auto montáž snímkov ÁNO

•  automatická detekcia pravého alebo ľavého oka ÁNO

-    Rýchlosť snímania

•  live" IR prehľadný obrázok min. 10 snímok/sek ÁNO

•  sietnica <0,2s ÁNO

1/  Príslušenstvo v cene dodávky :

•  počítač: All-in-One s dotykovou obrazovkou ÁNO

•    monitor: min. 22" full HD dotyková obrazovka,            
  rozlíšenie 1920x1080 ÁNO

• procesor: Intel Core i5 alebo ekvivalent ÁNO

•  pamäť: min. 8 GB RAM ÁNO

•  pevný disk: min. 1TB (minimálne 100 000 snímok) ÁNO

•  operačný systém: Windows 10 ÁNO

-  vstupy/výstupy

•  3x USB 3.0 ÁNO

•  2x RS 232 ÁNO

•  1x ethernetový port ÁNO

•  1x HDMI ÁNO

-  formát snímky: DICOM, JPG, TIFF, JPG2000, PNG ÁNO

-  formát protokolu: PDF a ePDF ÁNO

2/  stolík pod fundus kameru s ovládaním zdvihu ÁNO

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

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 4 mesiacov od zaslania Výzvy Objednávateľa na dodanie tovaru. Tovar sa považuje za 
dodaný až po jeho nainštalovaní, zaškolení personálu a podpísaní preberacieho protokolu.
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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, nepoužívaný a nerepasovaný tovar.

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

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

8. Objednávateľ preddavky ani zálohy neposkytuje.

9. 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.

10. 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.

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

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. V prípade, že dodávateľ nedodá objednávateľovi tovar kompletne podľa zmluvy a spolu s dodacím listom, má objednávateľ
  nárok na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny nedodaného tovaru. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na 
náhradu škody.

16. 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.

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

18. Nedodržanie požiadavky č. 1,2, 17, 20, 21, 22, 26 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.

19. 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.

20. 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.

21. 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.

22. 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.

23. 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.

24. 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.
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25. 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, či Vlastný 
návrh plnenia zákazky akceptuje alebo či od Zmluvy odstupuje.

26.  Dodávateľ povinný dodať Objednávateľovi spolu s tovarom všetky doklady a dokumenty týkajúce sa tovaru, ktoré sú 
nevyhnutné pre jeho riadnu montáž, inštaláciu, uvedenie do prevádzky, používanie, či údržbu (návod na obsluhu v slovenskom
alebo českom jazyku, záručný list, servisnú knižku, preberací protokol). Na základe uvedeného je Dodávateľ povinný do 3 
pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy zaslať najmä:

a) podrobný technický opis predmetu zákazky, s uvedením obchodného názvu, typov označenia , resp. prospektový 
materiálponúkaného tovaru v zmysle požadovaných parametrov potvrdzujúci splnenie technických požiadaviek s uvedením 
jednotkovej ceny bez DPH, DPH a ceny s DPH

b) platný certifikát tovaru v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike 
(CEcertifikát,vyhlásenie o zhode, doklad o pridelení ŠUKL kódu, resp. iný doklad, ktorý nahrádza požadované potvrdenie)

27. Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude spĺňať technickú špecifikáciu predmetu zmluvy. Ak predmet 
plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.

28. Ak sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov alebo zariadení pomocou odkazu na konkrétnu značku alebo výrobcu 
platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj ekvivalentný výrobok, ak spĺňa požadované charakteristiky ako sú 
uvedené v zmluve/ technickej špecifikácii a má porovnateľné alebo lepšie kvalitatívne alebo výkonnostné charakteristiky ako 
tie, ktoré uviedol Objednávateľ a nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady.

Názov Upresnenie

Komplexný záručný servis min. 24 
mesiacov odo dňa inštalácie v 
mieste plnenia a uvedenie 
zariadenia do prevádzky (záruka sa
nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí 
Odberateľ  neodbornou 
manipuláciou resp. používaním v 
rozpore s návodom na obsluhu a 
tiež sa nevzťahuje na vady,  ktoré 
vzniknú v dôsledku živelnej 
pohromy, vyššej moci alebo 
vandalizmu.

min. 24 mesiacov odo dňa inštalácie v mieste plnenia a uvedenie zariadenia do 
prevádzky

Nástup servisného technika: max. do  48 hodín v rámci od nahlásenia poruchy

Opravy v rámci servisu: dni pracovného pokoja a štátom uznané sviatky sa do lehôt nezapočítavajú

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Priloha 1 Opisného formulára OF-242586 - Technicke 
poziadavky predmetu zakazky.docx

Priloha 1 Opisného formulára OF-242586 - Technicke 
poziadavky predmetu zakazky.docx

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

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

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

23.11.2021 08:00:00 - 22.03.2022 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.
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IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 104 500,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 125 400,00 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 Z202121413

V Bratislave, dňa 16.11.2021 11:24:01

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

Dodávateľ:
Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121413


Zákazka


Identifikátor Z202121413


Názov zákazky Fundus kamera s angiografiou


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/315170


Dodávateľ


Obchodný názov Carl Zeiss Slovakia, s. r. o.


IČO 46095969


Sídlo Račianska 12481/77/A, Bratislava, 83102, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 11.11.2021 7:52:32


Hash obsahu návrhu plnenia uCASNvJv1JhUxFsC+6eWY+VGWL6wgNHoAbslSY+5l5Q=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Clarus 700


Prílohy:
21-024-ZIL Cenova ponuka Clarus 700.pdf (Cenova ponuka)










Nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Oftalmologické oddelenie
Slovenská 2323/11 A
940 02 Nové Zámky



Predbežná CENOVÁ PONUKA



Widefield fundus kamera Carl Zeiss 200° s angiografiou



Pol. Názov
1. Clarus 700



Profi non-mydriatická widefield funduskamera,
Snímanie jednotlivých obrázkov color, green, blue, red
Veľkosť zorného poľa  133°, ultra widefield 200°,
Autofluorescencia Green, Autofluorescencia BLue,
FA - fluorescenčná angiografia,
AUTOFOCUS funkcia - jednoduché zaostrovanie,
ZEISS Montage - poskladanie snímok fundu do jednej mapy,
Intuitívna obsluha a nastavenie prístroja,
Naklápanie meracie hlavy do strán,
Nový snímací 27 Mega pixel senzor, zabudovaný (nie externý fotoaparát), 
Zabudovaný PC s Windows 10, USB port, 22" LCD monitor,
Prepojenie do počítačovej siete,
DICOM rozhranie
Stolík pod prístroj s nastaviteľným zdvihom
Prepojenie do FORUM



Záruka : 2 roky
Platnosť ponuky : do 30.03.2022
Dodací termín : 16 týždňov 



faktúra



Mgr. Michal Žiljak
obchodný zástupca
lekárska prístrojová technika



Carl Zeiss Slovakia, s.r.o.
Račianska 12481/77/A, 
831 02 Bratislava
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného 
súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 71691/B



IČO: 46095969
DIČ: 2023226777



IČ pre DPH: SK2023226777
Bankové spojenie : UniCredit Bank, a.s. 



Číslo účtu : 1147405007/1111



Cena Cena s DPH 20%
104 950,00 € 125 940,00 €



Platobné podmienky:



E-mail : michal.ziljak@zeiss.com
Mobil : 0911 610 141
Naša značka : 21-024-ZIL



Dátum : 11.11.2021
Telefón : 02/5564 6793
Fax : 02/5564 6783
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