
Kúpna zmluva č. Z202121439_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: Zbazy, s.r.o.
Sídlo: Horná Mičiná 211, 97401 Horná Mičiná, Slovenská republika
IČO: 46292411
DIČ: 2023314909
IČ DPH: SK2023314909
Telefón: 0905713211

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Echokardiografický prístroj TOP 8. kategórie umožňujúceho 2D/3D/4D TTE a TEE 
vyšetrenia 

Kľúčové slová: echokardiograf
CPV: 33112340-3 - Echokardiografy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Echokardiografický prístroj TOP 8. kategórie umožňujúceho 2D/3D/4D TTE a TEE vyšetrenia

Funkcia

Echokardiografický prístroj TOP 8. kategórie umožňujúceho 2D/3D/4D TTE a TEE vyšetrenia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Farebný monitor nastaviteľný výškovo a stranovo s Full 
HD rozlíšením, s uhlopriečkou obrazovky monitora min 
21,5 palca

ÁNO

Jas obrazovky monitora min. 225 cd/m2 ÁNO

Zobrazovanie v 2D (B - móde) s možnosťou 
automatickej dynamickej optimalizácie. Automatická 
fokusácia obrazu v jeho celej hĺbke bez potreby 
manuálne meniť pozíciu fokusu.

ÁNO

Schopnosť prístroja v B - móde dosiahnuť minimálne 
2800 obrázkov za sekundu (frames per second) ÁNO

Tkanivové harmonické zobrazenie, pokročilé možnosti 
redukcie šumu a vylepšenia čistoty v B móde ÁNO

Harmonické zobrazenie ÁNO
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Schopnosť zväčšenia obrazu (ZOOM) s vysokým 
rozlíšením, min.16x ÁNO

Možnosť vyšetrenia v M - móde, anatomickom M - móde ÁNO

Detailné hodnotenie parametrov štruktúr srdca aj 
hemodynamických ukazovateľov, digitálne 
širokopásmové tvarovanie ultrazvukového lúča

ÁNO

Dynamický rozsah min. 320 dBfrekvenčný rozsah 
minimálne 1-19 MHz ÁNO

Požadovaná penetrácia v rozsahu minimálne 0 - 400 
mm ÁNO

Meranie rýchlosti krvného toku v hĺbke minimálne 300 
mm ÁNO

Počet digitálne spracovaných kanálov, min. 6500000 ÁNO

Dopplerovské funkcie (kontinuálny - CW, pulzný - PW, 
farebné mapovanie prietokov - CFM, tkanivový - TDI), 
umožňujúce vyšetrovať v reálnom čase i v zmrazenom 
obraze

ÁNO

Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku, min. 1-20 mm ÁNO

Pulzný doppler s vysokou opakovacou frekvenciou 
pulzov ÁNO

Interný HDD s kapacitou min. 1 TB ÁNO

Ovládanie pomocou trackballu ÁNO

Automatické nastavenia a korekcia dopplerovského uhla ÁNO

Ovládanie prostredníctvom pomocného dotykového 
displeja ÁNO

Uhlopriečka pomocného dotykového displeja min. 12 
palcov ÁNO

USB porty - min. 6 ks ÁNO

Počet aktívnych portov pre zapojenie sond - min. 4 ks ÁNO

3D/4D zobrazenie v reálnom čase ÁNO

Automatické merania parametrov dopplerovského 
spektra (PI, RI, Vmax, Vmin, Vmean) ÁNO

Softvér pre automatické meranie parametrov 
dopplerovského spektra (S, D, PI, RI, Index S/D) ÁNO

Softvérové vybavenie pre automatickú analýzu a 
globálne hodnotenie ľavej komory s automatickým 
určením ROI umožňujúci vyhodnotenie ĽK (objemové 
analýzy, EF, AFF) s EKG aj bez potreby EKG z 2D ako 
aj biplanárne nasnímaných dát, vrátane analýzy 
globálnej funkcie ako aj kinetiky stien ĽK založený na 
„speckle tracking“, automatický výpočet EF, automatický 
výpočet objemov na konci systoly a diastoly, výpočet 
Simpsonovou metódou

ÁNO

SW pre zobrazenie vo forme býčieho oka - tzv. "bull eye" ÁNO

Softvérové vybavenie pre automatickú analýzu a 
globálne hodnotenie pravej komory ÁNO

Softvérová výbava umožňujúca archiváciu záznamu v 
DICOM alebo ekvivalentnom systéme ÁNO

Užívateľsky jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné 
prednastavenia (presety) ÁNO

Programovateľné kalkulácie ÁNO

Výškovo a stranovo nastaviteľný ovládací panel ÁNO

Technológia umožňujúca 2D TEE kardio vyšetrenie ÁNO

Technológia umožňujúca 3D/4D TEE kardio vyšetrenie ÁNO

Technológia umožňujúca 3D/4D TTE kardio vyšetrenie ÁNO
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Možnosť vytvorenia internej integrovanej databázy 
vyšetrených pacientov s možnosťou vyhľadávania, 
ukladania obrázkov a slučiek do tejto databázy vo 
formáte surových dát s možnosťou dodatočnej úpravy a 
analýzy obrazových parametrov

ÁNO

Prístroj musí umožňovať tvoriť správy z vyšetrenia 
(reporty) ako aj ich tlač na PC tlačiarni ÁNO

Integrovaný EKG modul ÁNO

Ukladanie obrázkov a slučiek na USB a CD/DVD 
mechaniku ÁNO

2D/3D/4D Transtorakálna matrixová, monolkryštalická 
sektorová sonda s frekvenčným rozsahom min. 1,4-5,0 
MHz, a počtom elementov min. 2500

ÁNO

2D/3D/4D Transezofageálna matrixová, 
monolkryštalická echokardiografická sonda s 
frekvenčným rozsahom min. 3,0-7,0 MHz a počtom 
elementov min. 2500

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 2 mesiacov 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, nerepasovaný 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.
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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.

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

Minimálna požadovaná dĺžka 
trvania záručnej doby 24 mesiacov

Požadovaná doba nástupu 
servisného technika k prípadnému 
servisnému zásahu

max. do 48 hodín

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

Priloha 1 - Technicke poziadavky predmetu zakazky - 
echokardiograf.docx

Priloha 1 - Technicke poziadavky predmetu zakazky - 
echokardiograf.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
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3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

26.11.2021 08:00:00 - 31.01.2022 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.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 97 490,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 116 988,00 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 Z202121439

V Bratislave, dňa 16.11.2021 11:40:01

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

Dodávateľ:
Zbazy, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121439


Zákazka


Identifikátor Z202121439


Názov zákazky Echokardiografický prístroj TOP 8. kategórie umožňujúceho 2D/3D/4D TTE a
TEE vyšetrenia


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/315196


Dodávateľ


Obchodný názov Zbazy, s.r.o.


IČO 46292411


Sídlo Horná Mičiná 211, Horná Mičiná, 97401, Slovenská republika


Dátum a čas
predloženia 16.11.2021 7:06:49


Hash obsahu návrhu
plnenia cQtrpcyNMn96TxjZUfYV4xcZr6vkkEFhvJ5+/KruOf8=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
echokardiografický prístroj pre TTE a TEE


Prílohy:
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