Kúpna zmluva č. Z201767802_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

Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska 28, 91171 Trenčín, Slovenská republika
00610470
2021254631
SK2021254631
SK2381800000007000280438
0326566838

Dodávateľ:
Obchodné meno:

MG - Slovakia s.r.o.

Sídlo:

Hurbanova 3130/9, 91601 Stará Turá, Slovenská republika

IČO:

48027073

DIČ:

2024182809

IČ DPH:
Číslo účtu:

SK0811000000002940464859

Telefón:

0915898652

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Chirurgicko-laparoskopická operačná zostava

Kľúčové slová:

Operačná veža, operačná vizualizácia, Videoendoskopická zostava

CPV:

33162100-4 - Prístroje operačnej sály; 33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie; 33168100-6 Endoskopy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Chirurgicko-laparoskopická operačná zostava

Funkcia
Vizualizácia operačného endoskopického obrazu vo vysokej kvalite s multifunkčným záznamovým zariadením pre archiváciu
pacientských záznamov a obrazového materiálu operácií
1. Endoskopický monitor UHD/4K s uhlopriečkou min. 31"
2. Kamerová jednotka vo UHD/4K rozlíšení s kamerovou hlavou UHD/4K
3. Svetelný zdroj pre endoskopické výkony
4. Archivačné multifunkčné zariadenie pre uloženie a spracovanie foto a video záznamov operácií s prenosom na externé
úložíská v rámci intranetu nemocnice
5. insuflátor laparoskopický
6. Laparoskopická UHD/4K optika rigidná
7. Oplachová pumpa laparoskopická
8. Endoskopický vozík s trafostanicou, ramenom na monitor a príslušenstvom
9. Elektrokoagulačný prístroj
Technické vlastnosti

Jednotka

1.1 Operačný endoskopický monitor min. 31"

ks
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Minimum

Maximum

Presne
1

1.2 Operačný endoskopický monitor min. 52"

ks

1. Operačný endoskopický monitor - uhlopriečka

palce

31

32

1.2 Operačný endoskopický monitor druhý - uhlopriečka

palce

52

57

1. Operačný endoskopický monitor - jas

cd/m2

500

1. Operačný endoskopický monitor - pozorovací uhol

stupne

178°

1. Operačný endoskopický monitor - vstupy displayport
pre zapojenie 4K kamerovej konzoly

ks

2

1. Operačný endoskopický monitor - pomer strán

pomer

1. 1. Operačný endoskopický monitor- Rozlíšenie
monitora

pix

2. UHD/4K endoskopická kamera - počet čipov CMOS

ks

2. UHD/4K endoskopická kamera - počet možných
pripojených monitorov naraz

ks

2

2. UHD/4K endoskopická kamera - Rozlíšenie
kamerovej konzoly, kamerovej hlavy a nahrávacieho
zariadenia

pix

3840x2160

UHD/4K endoskopická kamera- alternatívna funkcia
zobrazenia endoskopického obrazu Full HD

pixel

1920x1080

2. UHD/4K endoskopická kamera - fps, pri rozlíšení
UHD/4K

fps

60

2. UHD/4K endoskopická kamerová hlava - Počet
tlačidiel kamerovej hlavy - programovateľné

ks

2

2. UHD/4K endoskopická kamerová hlava - Počet
naprogramovateľných funkcií kamerovej hlavy

ks

20

2. UHD/4K endoskopická kamerová hlava -Digitálny
zoom kamery min. v násobku

násobok

3,5

2. UHD/4K endoskopická kamerová hlava - manuálny
zoom optický

mm

16-35

2. UHD/4K endoskopická kamerová hlava - Váha
kamerovej hlavy

g

2. UHD/4K endoskopická kamerová hlava -Kamerova
hlava autoklávovateľná pri teplote

°C

121

3. Svetelný kábel - počet svetelných káblov

ks

2

3. Svetelný kábel dĺžka

cm

275

3. Svetelný kábel priemer

mm

4,5

LED Svetelný zdroj - počet LED (minimálne hlavné a
záložná lampa/čip)

ks

2

3. LED Svetelný zdroj - výkon

lumen

1400

3. LED Svetelný zdroj - teplota svetla primárna

K

5400

3. LED Svetelný zdroj - životnosť svetelnej výbojky
garantovaná pri min. 90% intenzite svietivosti

hod

30 000

3. LED Svetelný zdroj - počet výstupov - univerzálna
vstavaná redukcia pre kompatibilitu so všetkými
konkurenčnými značkami - konvenčné výstupy ( WOLF,
STORZ, Olympus, ACMI )

ks

4

4. Nahrávací systém integrovaný v konzole kamery počet profilov užívateľov s prednastavenými
parametrami kamery, nahrávacieho zariadenia a svetla

ks

10

4. Nahrávací systém integrovaný v konzole kamery počet možných presetov jednotlivých výkonov s
nastaveniami prístrojov

ks

30

4. Nahrávací systém - kapacita pamäte

TB

1

4. Nahrávací systém - minimálny počet archivovaných
záznamov priamo v konzole

ks

200
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1

16:9
3840x2160
3

300
134

6000

4. Nahrávací systém - ovládanie kamery, svetla aj
nahrávacieho zariadenia dotykovým displejom, alebo
cez tablet s uhlopriečkou

palec

10

5. Laparoskopický insuflátor - prietok CO2

l/min

45

5. Laparoskopický insuflátor - počet režimov

ks

4

5. Laparoskopický insuflátor - rozsah nastavenia tlaku

mmHg

1-75

6. Laparoskopická UHD/4K optika rigidná

ks

2

6. Laparoskopická UHD/4K optika rigidná - uhol
snímania

°

30

6. Laparoskopická UHD/4K optika rigidná - priemer
tubusu

mm

10

6. Laparoskopická UHD/4K optika rigidná - dĺžka

mm

300

6. Laparoskopická UHD/4K optika rigidná - rozlíšenie
prenášaného obrazu

pix

3840x2160

7. Preplachová/odsávacia pumpa laparoskopická prietok min. v rozsahu

l/min

0-1,25

7. Odsávacia/plachová pumpa laparoskopická - rozsah
nastavenia tlaku

mmHg

0 - 650

7. Odsávacia/plachová pumpa laparoskopická -podtlak

kPa

60

7. Odsávacia/plachová pumpa laparoskopická inštrument 10mm

ks

2

7.1 Urologické pumpa - Prietok

l/min

0,1-1,0

7.2 Urologická pumpa - rozsah nastavenia tlaku

mmHg

10-150

8. Endoskopický vozík - počet políc

ks

5

8. Endoskopický vozík - trafo napájanie

ks

2

8. Endoskopický vozík - trafo napájanie

V

8. Endoskopický vozík - trafo napájanie

Hz

50

8. Endoskopický vozík - počet brzdených koliesok

ks

4

8. Endoskopický vozík - počet kĺbových ramien na
monitor s VESA držiakom

ks

1

8. Endoskopický vozík - počet držiakov na tablet

ks

1

8. Endoskopický vozík - počet držiakov C-mount na
kamerovú hlavu

ks

1

8. Endoskopický vozík - infúzny háčikový držiak na 2
vaky minimálne

ks

1

8. Endoskopický vozík - dĺžka napájacieho kábla celej
zostavy so zemnením podla SN a EU normy

m

5

8. Endoskopický vozík - počet zásuviek zatvárateľných

ks

1

8. Sekundárny vozík na druhý monitor s napájaním a
VESA držiakom

ks

9. Elektrokoagulačný prístroj s dotykovým displejom uhlopriečka farebného dotykového displeja

palec

7

9. Elektrokoagulačný prístroj - výkon monopolár

W

400

9. Elektrokoagulačný prístroj - výkon bipolár

W

100

9. Elektrokoagulačný prístroj - presety s funkčnými
nastaveniami monopolár aj bipolár

ks

20

9. Elektrokoagulačný prístroj - výstup monopolárny na
kábel ks

ks

2

9. Elektrokoagulačný prístroj - výstup bipolárny na kábel

ks

1

9. Elektrokoagulačný prístroj - výstup na neutrálnu
elektródu

ks

1

9. Elektrokoagulačný prístroj - neutrálna elektróda
silikónová s káblom min. 3m

ks

1
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50

330

230
60

1

9. Elektrokoagulačný prístroj - neutrálne elektródy
nalepovacie/jednorázové so štipcom

ks

50

9. Elektrokoagulačný prístroj - hlásenie zmeny
nastavení, ks 2prebiehajúceho výkonu a pod. min.
počtom rozdielnych tónov

ks

2

9. Elektrokoagulačný prístroj - nastavenie hlasitosti
hlásení - úrovne hlasitosti

ks

3

9. Elektrokoagulačný prístroj - možnosť prenastaviť
výkony po krokoch

W

1

9. Elektrokoagulačný prístroj - dvojitý pedál s tlačidlom 1.
koagulácia 2. rez

ks

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

1. Operačný endoskopický monitor - kontrastný pomer

1400:1

1. Operačný endoskopický monitor - povrch odolný
poškriabaniu

Áno

1. Operačný endoskopický monitor - vstupy

displayport 2x, DVI, 3G HD-SDI

1. Operačný endoskopický monitor - pomer strán

16:9

1. Operačný endoskopický monitor - režimy obrazu
minimálne

Picture in, picture over, picture and picture

2. Konzola obsahuje technológie v jednom: Kamera
UHD/4K, svetelný zdroj LED, nahrávacie zariadenie,
streamovacie zariadenie

Áno

2. UHD/4K endoskopická kamera a kamerová hlava

kamerová hlava kompatibilná s kamerou

2. UHD/4K endoskopická kamera - technológia čipu

CMOS

2. UHD/4K endoskopická kamera - automatický alebo
manuálny white balance

Áno

2. UHD/4K endoskopická kamera - možnosti pripojenia
monitorov

pripojenie monitorov cez WIFI - bezdrôtovo

2. UHD/4K endoskopická kamera - ovládanie

dotykový tablet alebo dotykový displej a kamerová hlava

2. UHD/4K endoskopická kamera

wifi - bezdrôtový prenos dát z kamerovej konzoly na externé
zariadenie bez nutnosti pridania wifi modulov a externých
súčiastok! Wifi modul vstavaný v kamerovej konzole

2. FUHD/4K endoskopická kamerová hlava autoklávovateľná so zárukou

Áno

2. UHD/4K endoskopická kamerová hlava - titánové
púzdro alebo ekvivalentný ľahký kov s rýchlym odvodom
tepla

Áno

2. UHD/4K endoskopická kamera - 2 možné režimy
rozlíšenia zobrazeného obrazu UHD/4K aj Full HD

Áno

2.UHD/4K endoskopická kamera - zobrazenie
nastavenia prístrojov na endoskopickom monitore odôvodnenie - rýchla kontrola nastavení prístrojov
operatérom

Kamera, svetelný zdroj, nahrávanie, pumpa, shaver

2. UHD/4K endoskopická kamera - Prehliadanie
fotografií a videa na časti endoskopického monitora
počas výkonu

Áno

3. LED Svetelný zdroj - automatická aj manuálna úprava
intenzity svetla

Áno

3. Svetelný zdroj LED / ekvivalent xenón pri dodržaní
životnosti min. 30.000 hod, alebo náhradných
žiarivkách/lampách po dobu tejto životnosti

Áno

3. LED Svetelný zdroj - pri výpadku hlavnej žiarivky,
alebo LED čipu automatické naskočenie záložného bez
nutnosti prerušenia operácie

Áno

3. LED Svetelný zdroj - automatická pri presete aj
manuálna korekcia teploty svetla prispôsobiteľná teplote
xenónového svetla

Áno
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4. Nahrávací systém - kompletné pacientské rozhranie s
popismi výkonov

Áno

4. Nahrávací systém - export dát na úložiska s aj bez
zmeny rozlíšenia záznamu minimálne na:

USB, externý disk, intranet nemocnice - PACS , DICOM

4. Nahrávací systém - počet USB vstupov

min. 2

4. Nahrávací systém - integrovaný v kamerovej konzole

Áno

4. Nahrávací systém - integrovaná wifi konzola pre
posielanie a prístup k dátam, umožňuje live stream
obrazu mimo operačnej sály bez pridania ďalšieho
hardvéru

Áno

4. Nahrávací systém - interná pamäť s kapacitou min.
200 operačných záznamov

Áno

5. Laparoskopický insuflátor - napojenie hadicou na CO2
bombu cez EU redukciu, dĺžky min. 1,2m

Áno

5. Laparoskopický insuflátor -voliteľné režimy min. adult,
pediatric, bariatric, high

Áno

5. Laparoskopický insuflátor - obrazová a zvuková
odozva pri akejkoľvek neočakávanej strate tlaku, alebo
nedostatku CO2 v fľaši

Áno

6. Laparoskopické optiky sterilizovateľné pri 134°C

Áno

8.Laparoskopický / endoskopický vozík - odolný voči
konvečným dezinfektom

Áno

8. Laparoskopický / endoskopický vozík - kolieska
antistatické s ochranou proti prejazdu po kábli z oboch
strán

Áno

9. Elektrokoagulačný prístroj - vizuálne znázornený typ
aplikácie na obrazovke ( koagulácia, rez, sprej... )9.
Elektrokoagulačný prístroj - zobrazenie a zvuková
odozva kontaktu

Áno

9. Elektrokoagulačný prístroj - zobrazenie a zvuková
odozva kontaktu neutrálnej elektródy s pacientom

Áno

9. Rozpoznanie pripojeného inštrumentu

Áno

Všetky prístroje dodávané ako predmet zákazky musia
spĺňať platné legislatívne normy SR a EU, musia mať
platný CE certifikát, platné vyhlásenie o zhode

Áno

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia
Prístroj musí byť dodaný nový – nikdy nepoužívaný, nerepasovaný
Požaduje sa predložiť: podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť: návrh plnenia - katalógový list produktu deklarujúci požadované požadované medicínsko/tecnické
parametre prístroja do 3 dní od uzavretia zmluvy
Záruka 24 mesiacov
Ponúkaný prístroj musí spĺňať všetky minimálne medicínsko/technické parametre požadované v špecifikácii
Faktúra sa vystaví dňom splnenia dodávky. Podkladom na vystavenie faktúry je povinne dodací list/ preberací protokol
Spôsob, čas a miesto dodania tovaru :
a) súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo, s ocenením
jednotlivých položiek, jeho celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo zmluvy
b) termín dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej 3 dni vopred na jeho emailovú adresu
Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy predávajúcim za:
a) nedodržanie termínu dodania tovaru dohodnutého v zmluve, resp. v objednávke
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b) dodanie predmetu zmluvy, ktorý nezodpovedá vlastnostiam, akosti, množstve dohodnutých v zmluve, nespĺňa minimálne
technické parametre
c) neodovzdá doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru a ostatné podstatné porušenia zmluvy , ktoré
upravujú ustanovenia ktoré upravujú ustanovenia Obchodných podmienok trhoviska
Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná strana v postavení veriteľa nepostúpi akúkoľvek svoju pohľadávku z tejto Zmluvy tretej
osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu dlžníka . Písomný súhlas dlžníka s týmto úkonom je zároveň platný len za
podmienky, že bol na tento úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.
V prípade, že dôjde zo strany veriteľa k porušeniu tejto povinnosti a svoje práva a povinnosti z tejto Zmluvy postúpi tretej
osobe, bude toto postúpenie v súlade s § 39 zákona č. 40/1964 Zb. považované za neplatné.
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:

Trenčiansky

Okres:

Trenčín

Obec:

Trenčín

Ulica:

Legionárska 28

Čas / lehota plnenia zmluvy:
29.12.2017 08:00:00 - 19.02.2018 13:00:00

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: 119 989,99 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 143 987,99 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.
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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 15.12.2017 10:38:03
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trenčín
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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