Kúpna zmluva č. Z201764842_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Limbová 1, 83340 Bratislava, Slovenská republika
00607231
2020848368
SK 2020848368
SK32 8180 0000 0070 0027 9306
+421 259371571

Dodávateľ:
Obchodné meno:

ULTRAMED s.r.o.

Sídlo:

Š. Moysesa 431/14, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika

IČO:

36638404

DIČ:

2022011651

IČ DPH:

SK2022011651

Číslo účtu:

SK7711110000001104060002

Telefón:

+421905850004

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Ultrazvukový prístroj vyššej strednej triedy vhodný pre potreby ortopedickej ambulancie

Kľúčové slová:

sonograf

CPV:

33110000-4 - Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke, stomatologické a veterinárne
účely; 33120000-7 - Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Ultrazvukový prístroj vyššej strednej triedy vhodný pre potreby ortopedickej ambulancie

Funkcia
Ultrazvukový prístroj vyššej strednej triedy vhodný pre potreby ortopedickej ambulancie. Musí poskytovať kvalitné
zobrazovanie v 2D B - móde, ako aj vysokú citlivosť dopplerovského zobrazovania.
Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Plochý LCD monitor, full HD 1080p, progresívne
skenovanie, na artikulačnom ramene s uhlopriečkou
min.

palec

21,5

Prístroj musí umožňovať jednoduché ovládanie všetkých
funkcií pomocou podsvietených aktívnych tlačidiel a
dotykového panela s uhlopriečkou min.

palec

10,4

Hustota čiar v 2D móde min.

počet

512

Počet spracovaných akustických obrazov za sekundu
min.

počet

498

Počet spracuvávajúcich signálových kanálov min.

počet

11 872

Celkový dynamický rozsah prístroja min.

dB

225

Frekvenčný rozsah prístroja min.

MHz

1,3

Strana 1 z 4

Maximum

12,0

Presne

Maximálna zobrazovaná hĺbka min.

mm

300

Prístroj musí obsahovať porty pre 2D sondy min.

počet

3

Prístroj musí byť schopný pracovať z viacerými
ostriacimi bodmi v obraze

počet

3

Merací rozsah rýchlosti toku pri (CFM) min.

cm/s

-+ 0,6 až -+
244,4

Maximálna obrazová rýchlosť CFM min.

obr/s

188

Merací rozsah rýchlosti toku pri (PWD) min. pri náklone
0 stupňov

cm/s

-+ 1,5 až -+
350,0

Prístroj musí obsahovať interný HDD s kapacitou min.

GB

500

Prístroj musí umožňovať uložiť min. B/W obrazov

počet

300 000

Sonda konvexná - multifrekvenčná

kus

Frekvenčný rozsah min.

MHz

1,5 až 5,0

Max. hĺbka zobrazenia min.

mm

300

Počet elementov min.

počet

128

Max. FOV min.

stupne

65

Lineárna sonda – určená na vyšetrovanie MSK,
multifrekvenčná, virtuálne rozšírenie FOV - trapezoid

kus

Frekvenčný rozsah min.

MHz

4,0 až 12,0

Max. hĺbka zobrazenia min.

mm

160

Počet elementov min.

počet

192

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. Ultrazvukový systém

áno

Plne digitálny systém s digitálnym spracovaním signálov
a digitálnym formovaním ultrazvukového lúča

áno

Prístroj musí podporovať nezávislé 2D a dopplerovské
frekvencie

áno

Prístroj musí byť dodaný s ohrievačom gelu pre pohodlie
pacienta

áno

2. Zobrazovacie módy

áno

Vysokokvalitné 2D zobrazovanie s možnosťou
harmonického zobrazenia

áno

2D farebné mapovanie prietokov (CFM)

áno

Meranie rýchlosti toku založené na dopplerovom jave

áno

Prístroj musí byť schopný merať rýchlosti v určenom
objeme – pulzný doppler (PWD)

áno

Prístroj musí byť schopný zobraziť spektrum rýchlostí

áno

Prístroj musí umožňovať automatické obkreslovanie
rýchlostného spektra v reálnom čase ako aj v
“zmrazenom” obraze

áno

Prístroj musí umožňovať automatické vyhodnotenie
rýchlostného spektra toku a vypočítať PI- index pulzácie,
Ri – index rezistencie ciev, TAV – priemerná rýchlosť,
S/D - systolicko/diastolický pomer v "živom" aj
"zmrazenom" obraze

áno

3. Archivácia a konektivita:

áno

Prístroj musí umožňovať pripojenie k sieti LAN

áno

Prístroj musí podporovať štruktúrované reporty a DICOM
3.0 protokol

áno

Prístroj musí umožňovať importovať data pacientov z
RIS

áno

Prístroj musí mať port pre pripojenie USB min. z toho
aspoň 2 na ovládacom paneli

min. 6 USB portov
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Prístroj musí podporovať pripojenie externého monitora
pomocou VGA a DVI

áno

Prístroj musí obsahovať DVD archivačné zariadenie DVD napaľovačka

áno

Prístoj musí obsahovať čiernobielu termotlačiareň

áno

K prístroju musí byť možné pripojiť PC tlačiareň

áno

Prístroj musí umožňovať tvoriť reporty ako aj ich tlač na
PC tlačiarni a zasielenie sieťou vo fomáte PDF.

áno

4. Špeciálne technológie

áno

Technológia skladania obrazov tzv. compounding
používajúca až do 7 - mich uhlov náklonu pri skladaní
obrazu na lineárnych sondách a 5 uhlov na konvexných
sondách

áno

Technológia na potlačenie šumu uzv. obrazu a
zvýraznenie hrán v obraze

áno

Technológia panoramatického zobrazovania zo
snímanou dĺžkou až do 60cma zakrivenie až do 360
stupňov

áno

Zoom min. 10 x ako aj Zoom s vysokým rozlíšením HD
zoom

áno

5. Možné rozšírenia - prístroj musí byť možné v
budúcnosti rozšíriť o:

áno

WiFi pripojenie s sieti LAN a sondy

áno

Predmet zákazky v celom rozsahu je opísaný tak, aby
bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z
použitých parametrov, aleborozpätie parametrov
identifikuje konkrétny typ produktu, alebo
produktkonkrétneho výrobcu, objednávateľumožňuje
nahradiť takýto produktekvivalentným produktomalebo
ekvivalentom technického riešenia podpodmienkou,
žeekvivalentný produkt alebo ekvivalentné
technickériešenie budespĺňať úžitkové, prevádzkové,
funkčné, charakteristiky,ktoré súnevyhnutné na
zabezpečenie účelu, na ktoré sú dané produktyurčené.

Upozornenie

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 2 hodiny
Dodávateľ do siedmich dní po uzatvorení zmluvy predloží elektronicky na adresu kontaktnej osoby, podrobný aktualizovaný
rozpočet predmetu zákazky a podrobný technický opis ponúkaného tovaru s uvedením obchodného názvu resp. typového
označenia s údajmi deklarujúcimi technické parametre ponúkaného a v prípade použitia ekvivalentných riešení / riešenia
predloží zoznam týchto riešení / riešenia.
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, záručná doba min. 24 mesiacov
Doba nástupu servisného technika pri nahlásení porucha do 16 tej hodiny pracovného dňa maximálne do 24 hodín počas
pracovných dní
Nesplnenie akejkoľvek požadovanej technickej vlastnosti podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky resp.osobitnej
požiadavky na plnenie bude považované za podstatné porušenie zmluvných podmienok
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 5
pracovných dní od účinnosti Zmluvy.
Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy v prípade ak proces verejného obstarávania nebude akceptovaný zo
strany poskytovateľa finančných prostriedkov, alebo v prípade, ak objednávateľovi nebudú pridelené finančné prostriedky na
realizáciu zákazky zo strany ich poskytovateľ.
Dodávateľ nie je oprávnený žiadne svoje pohľadávky, ktoré mu vznikli voči objednávateľovi, postúpiť tretej osobe bez
predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. V prípade, ak dodávateľ postúpi tieto pohľadávky bez súhlasu
objednávateľa, je takáto zmluva o postúpení pohľadávky neplatná.
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Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava III

Obec:

Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Ulica:

Limbová 1

Čas / lehota plnenia zmluvy:
31.01.2018 12:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 18 800,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 22 560,00 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 05.12.2017 10:38:01
Objednávateľ:
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ULTRAMED s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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