
Kúpna zmluva č. Z20226944_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
Sídlo: ul.Vojtecha Spanyola 43, 01207 Žilina, Slovenská republika
IČO: 17335825
DIČ: 2020699923
IČ DPH: SK2020699923
Bankové spojenie: IBAN: SK 32 8180 0000 0070 0028 0470
Telefón: +421 415110193

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o.
Sídlo: Karadžičova 8A, 82108 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 45597481
DIČ: 2023050348
IČ DPH: SK2023050348
Telefón: 0917329226

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Anestézia a resuscitácia
Kľúčové slová: zdravotnícky spotrebný materiál
CPV: 33170000-2 - Anestézia a resuscitácia; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Anestézia a resuscitácia

Funkcia

Anestézia a resuscitácia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1.Katéter odsávací - uzavretý systém odsávania hlienov,
72-hodinové použitie endotracheálne. ks 370

2.Katéter odsávací - uzavretý systém odsávania hlienov,
72-hodinové použitie tracheostomické. ks 250

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1. "Suction systém-jednolúmenový s MDI portom na podávanie 
liekov, na 72hod.použitie k endotracheálnej kanyle

1. -s otočným konektorom, jednocetsným ventilom a T-konektorom,

1. - veľkosť 14FR, dĺžka 570mm

1. - Nepretržité odsávanie bez nutnosti odpojenia pacienta, 
atraumatický katéter, jemný ,,rukáv"" izoluje katéter pri čistení."

2. "Suction systém-jednolúmenový s MDI portom na podávanie 
liekov, na 72hod.použitie k tracheostomickej kanyle

2. - s otočným konektorom jednocetsným ventilom a T-konektorom,
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2. - veľkosť 14FR, dĺžka 300mm

2. - nepretržité odsávanie bez nutnosti odpojenia pacienta, 
atraumatický katéter, jemný ,,rukáv"" izoluje katéter pri čistení."

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

PREDMET PLNENIA:

Vrátane dopravy na miesto plnenia, ktorým sú priestory skladu OZP.

Vrátane dodania a vyloženia tovaru do miesta plnenia .

Predmet plnenia musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácií.

Dodávateľ sa zaväzuje dodávať objednávateľovi tovar na základe prijatých čiastkových objednávok ( odoslané e-mailom alebo
telefonický) v plnom rozsahu, v ktorých bude uvedená presná špecifikácia druhu tovaru, jeho množstvo ako aj konkrétna 
kúpna cena. )

Objednávateľ nie je viazaný množstvom tovaru uvedeného v technickej špecifikácií predmetu zákazky . Skutočne odobraté 
množstvo tovaru môže byť nižšie, rovnaké alebo vyššie ako množstvo tovaru uvedeného v technickej špecifikácií predmetu 
zákazky. Množstvo bude spresňované počas plnenia zmluvy, podľa aktuálnych potrieb objednávateľa v závislosti od počtu a 
diagnóz pacientov.

Dodávateľ sa zaväzuje a zodpovedá zároveň za to, že predmet zmluvy v čase jeho dodania bude spĺňa všetky kvalitatívne 
požiadavky podľa platných noriem a legislatívne požiadavky pre umiestnenie na trh v Slovenskej republike.

Dodávateľ sa zaväzuje, že nepostúpi svoju pohľadávku podľa § 524 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v 
znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky 
dodávateľa v rozpore s dohodou objednávateľa podľa predchádzajúcej vety tohto článku, bude podľa § 39 Občianskeho 
zákonníka neplatný.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo na poskytnutie bezplatných funkčných vzoriek plnenia:   1 ks z každej položky ,  predloženie 
prospektovej dokumentácie v slovenskom alebo českom jazyku , ktorá musí spĺňať všetky technické a funkčné vlastnosti 
uvedené v technickej špecifikácií.

SPÔSOB, ČAS A MIESTO DODANIA TOVARU:

Termín dodania vzoriek a prospektovej dokumentácie je najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 15:00 hod.

Termín dodania tovaru je najneskôr do 3 pracovných dní od doručenia čiastkovej objednávky od objednávateľa v pracovných 
dňoch v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod.

ZMLUVNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY:

Súčasťou dodávky je povinne faktúra v 2 vyhotoveniach, ktorá obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho 
množstvo, jeho jednotkovú a celkovú cenu bez DPH a s DPH, sadzbu DPH a číslo objednávky. Dodávateľ tovaru je povinný 
vystaviť faktúru za dodávku tovaru do 5 pracovných dní od dodania tovaru, avšak najneskôr do piateho pracovného dňa v 
mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru.

Kúpna cena je stanovená ako pevná a úplná, zahŕňa kúpnu cenu tovaru, dodanie tovaru do miesta dodania, vrátane nákladov 
na dopravu. 

Predmetom fakturácie bude len skutočne dodaný tovar ako aj skutočne dodané množstvo tovaru na základe čiastkových 
objednávok objednávateľa.

Objednávateľ požaduje lehotu splatnosti faktúry 60 dní odo dňa jej doručenia.

Dodávateľ sa zaväzuje, že neprijme vyhlásenie tretej strany v zmysle § 303 a nasl. Obchodného zákonníka ako ručiteľa 
záväzku vzniknutého na základe tejto zmluvy, a teda sa v zmysle § 306 Obchodného zákonníka nebude domáhať splnenia 
záväzku vzniknutého na základe tejto zmluvy od ručiteľa. Dodávateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí, že v prípade 
porušenia takéhoto zákazu je objednávateľ oprávnený uložiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej hodnoty 
predmetu zmluvy (pohľadávky dodávateľa podľa tejto zmluvy).

SANKCIE:

V prípade omeškania dodávateľa s dodaním tovaru má objednávateľ právo požadovať od dodávateľa zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z celkovej ceny za predmet zmluvy. a to i  za každý kalendárny deň omeškania, nárok na náhradu škody 
objednávateľa tým nie je dotknutý.

Ak je dodaný tovar s vadami objednávateľ má právo na voľbu nárokov uvedených v § 436 ods.1 písmen. a) až d) ObZ ak ju 
oznámi dodávateľovi včas v zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení.

Objednávateľ má popri nárokoch uvedených vyššie, aj nárok na náhradu škody a zmluvnú pokutu.

Dodávateľ má právo požadovať:
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Úrok z omeškania vo výške aktuálnej sadzby zákonných úrokov z omeškania podľa § 369 ods. 2  a § 369a Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z.

UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU:

Zmluva môže zaniknúť okrem riadneho splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán z nej vyplývajúcich , na základe 
dohody zmluvných strán, výpoveďou alebo spôsobmi uvedenými v zákone a v aktuálnych obchodných podmienkach 
Elektronického trhoviska.

Zmluvu možno ukončiť výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou lehotou jeden mesiac zo strany objednávateľa. 
Výpovedná lehota plynie odo dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede.

Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy dodávateľom , ktorým sa rozumie:

a) nedodržanie termínu dodania tovaru dohodnutého v zmluve, resp. v objednávke,

b) dodanie predmetu zmluvy,  ktorý nezodpovedá vlastnostiam, akosti, množstvu dohodnutých v zmluve,

c) neodovzdanie dokladov zo strany dodávateľa, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie tovaru a pre ostatné podstatné 
porušenia zmluvy , ktoré upravujú ustanovenia Obchodného zákonníka , alebo OPET.

d) objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je dodávateľ v čase plnenia zmluvy zaradený do Zoznamu s 
kvalifikovanými negatívnymi referenciami ( blacklist) trhoviska,

Podľa ustanovení Obchodného zákonníka môže dodávateľ odstúpiť od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvy upravené v 
tejto zmluve a ustanoveniach Obchodného zákonníka, alebo OPET.

Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky objednávateľa uvedenej v tomto opisnom formulári sa bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvných povinností dodávateľa , pričom objednávateľ :

- ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s OPET z dôvodu, že dodávateľ podstatne porušil svoje povinnosti,

- môže vystaviť dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS,

- môže vystaviť dodávateľovi negatívnu referenciu pre Úrad pre verejné obstarávanie, v ktorej objednávateľ Úradu pre verejné 
obstarávanie oznámi, že došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu podstatného porušenia povinností 
dodávateľom.

V prípade, že dôjde k podstatnému porušeniu povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, 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 tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na odstúpenie od 
tejto zmluvy, ani nárok na náhradu škody.

SPLNENIE PODMIENOK:

Požaduje sa, aby dodávateľ počas trvania zmluvného vzťahu informoval objednávateľa o každej zmene písomne, bezodkladne
najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny (predložením kópie dokladov, ktorými preukáže oprávnenosť 
vykonaných zmien), najmä:

-  údajov týkajúcich sa tovaru (napr. zaradenie/vyradenie tovaru do/zo Zoznamu kategorizovaných ŠZM, zmena ŠÚKL kódu, 
zmena názvu tovaru a pod.),

-    ceny vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov.

Požaduje sa v lehote najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a pred fyzickým plnením zmluvy, 
predložiť na adresu objednávateľa v uzatvorenej obálke:

-    doklad o platnej registrácii lieku/liečivá a kód pridelený ŠUKLom v súlade s § 47, § 48 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a 
zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Požaduje sa predložiť Vyhlásenie o zhode a CE certifikát v slovenskom jazyku ( nevyžaduje sa úradný preklad) e -mailom 
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy .

Ak sa vyžaduje podľa platnej legislatívy predloženie povolenia MZ SR na veľkodistribúciu zdravotníckych pomôcok podľa 
zákona č.362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. iného 
ekvivalentného dokladu, ktorý nahrádza požadované povolenie, verejný obstarávateľ žiada o predloženie e-mailom najneskôr 
do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.

Obchodnú špecifikáciu predmetu zákazky t.j. obchodný názov a referenčné alebo katalógové číslo, cenník ( položkovitý 
rozpočet  - jednotková cena bez DPH, sadzba DPH, jednotková cena s DPH ) každého zmluvného produktu e-mailom 
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy .

Dodávateľ vyhlasuje, že ak mu zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len ,,ZoRPVS") ukladá povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len ,,register) ako 
partner verejného sektora, spĺňa túto zákonnú povinnosť.

Dodávateľ tiež vyhlasuje , že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí 
majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, že títo budú v čase uzavretia alebo v čase použitia takéhoto 
subdodávateľa v registri zapísaní. V prípade, ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z 
registra, je Dodávateľ povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa.
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Pri zámene tovaru, zaslaní iného sortimentu alebo množstva môže objednávateľ odmietnuť dodávku, náklady na vrátenie 
hradí dodávateľ

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY:

Kúpna cena za tovar je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle 
aktuálne platného Opatrenia MZ SR, ktorým sa stanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva.

Kúpna cena za dodanie tovaru v zmysle tejto zmluvy je uvedená v eurách, vrátane všetkých režijných nákladov dodávateľa 
súvisiacich s dodaním tovaru v zmysle tejto zmluvy.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY:

Dodávateľ garantuje, že dodaný tovar bude po dobu záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel, resp. na obvyklý 
účel a zachová si dohodnuté, resp. inak obvyklé vlastnosti. Záruka za akosť dodávateľom dodaného tovaru sa vzťahuje na 
všetky jeho vlastnosti po dobu záručnej doby. Dodávateľ poskytne na tovar dodaný záručnú dobu v trvaní záručnej doby 
vyznačenej na obale výrobku.

Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na objednávateľa 
aj keď sa stane zjavnou až po tomto čase.

Objednávateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu dodávateľovi všetky vady tovaru, zistené pri preberaní dodávaného 
tovaru, alebo bezprostredne, najneskôr do 7 dní po zistení vady, v písomnej forme prostredníctvom pošty alebo e-mailom.

Dodávateľ je povinný oznámené vady tovaru odstrániť bez zbytočného odkladu, na vlastné náklady a bez nároku na 
kompenzáciu týchto nákladov voči objednávateľovi, pričom odstránením vád sa rozumie výlučne dodanie náhradného tovaru 
za vadný tovar, alebo dodanie chýbajúceho tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od 
zmluvy ani nárok na náhradu škody.

Zodpovednosť za vady tovaru v rozsahu, ktorý nie je upravený zmluvou, sa bude riešiť v zmysle Obchodného zákonníka.

Dodávateľ sa zaväzuje, že v prípade dodania tovaru s ohrozenou exspiráciou bude objednávateľa o tejto skutočnosti 
informovať, pričom objednávateľovi zároveň vznikne právo takýto tovar podľa vlastného uváženia odmietnuť prevziať.

Ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže,že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej ako nižšia cena)za rovnaké alebo 
porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie 
poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 % v 
neprospech ceny podľa tejto zmluvy , zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po 
preukázaní tejto skutoč. dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podla tejto zmluvy a nižšou cenou

Objednávateľ, ako verejný obstarávateľ, si v zmluve vyhradzuje právo na zmenu zmluvy/ rámcovej dohody v zmysle § 18 
zákona o verejnom obstarávaní.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a OPET.

Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne oboznámil s Technickou špecifikáciou predmetu zákazky a 
Osobitými podmienkami pre plnenie predmetu zákazky.

Ochrana osobných údajov :

1. Dodávateľ tovaru je povinný poučiť všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať v jeho mene a na jeho zodpovednosť pri 
plnení zmluvy mlčanlivosťou. Dodávateľ tovaru predloží podpísané poučenie o povinnosti mlčanlivosti pred plnením zmluvy 
pre každú vyslanú fyzickú osobu, alebo pred samotným výkonom práce každá vyslaná fyzická osoba sa oboznámi s poučením
u objednávateľa a poučenie podpíše. Bez uvedeného, vyslanej osobe nebude umožnený výkon práce na pracoviskách 
objednávateľa, kde môže prísť do styku z osobnými údajmi.

2. Neumožnený vstup do priestorov objednávateľa zástupcovi dodávateľa bez poučenia o mlčanlivosti sa nepovažuje za 
neposkytnutie súčinnosti pri plnení zmluvy zo strany objednávateľa.

3. Vyslaná fyzická osoba zároveň podpíše oboznámenie sa s informáciou o spracovaní osobných údajov v zmysle článku 13 a
príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov – Evidencia zástupcov a dodávateľov a odberateľov.

4. Poučenie o mlčanlivosti s prehlásením o informovaní je dostupné na webových stránkach objednávateľa , v sekcii „Ochrana 
osobných údajov, GDPR“: Poučenie o povinnosti mlčanlivosti s informačnou povinnosťou .
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5. Poskytovateľ služby zodpovedá za porušenie povinnosti za vyslané fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na plnení zmluvy v 
mene dodávateľa v priestoroch objednávateľa.

Poučená osoba potvrdzuje svojím podpisom, že bola informovaná o zásadách ochrany osobných údajov v zmysle článku 13 a 
príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z.o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov, dostupné na webových stránkach objednávateľa v sekcii „Ochrana osobných údajov, GDPR“.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do vyčerpania finančného objemu predpokladanej hodnoty zákazky, najviac však na 
dobu 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

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.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Žilina
Ulica: Vojtecha Spanyola č. 43

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.07.2022 00:00:00 - 11.01.2023 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 620,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 3 380,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 4 056,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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.
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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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226944

V Bratislave, dňa 27.06.2022 12:16:01

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

Dodávateľ:
Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226944


Zákazka


Identifikátor Z20226944


Názov zákazky Anestézia a resuscitácia


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/326042


Dodávateľ


Obchodný názov Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o.


IČO 45597481


Sídlo Karadžičova 8A, Bratislava, 82108, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 22.6.2022 13:28:16


Hash obsahu návrhu plnenia BXcedXMDIwXOTMfIjtMJQZlyNBps10d4oyxaT7UM30Y=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
620Katéter odsávací - uzavretý systém odsávania hlienov, 72-hodinové použitie endotracheálne a
tracheostom.


Prílohy:
CE mark.pdf
IFU ENG SK.docx
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Instruction for Use / Navod na pouzitie


[ Product Name ]


Closed Suction Catheters








[ Parts Description ]


The closed suction catheter is mainly constructed of machine end which includes protective cap (PVC) and suction control switch(ABS), catheter part which includes suction catheter (PVC) and protective sleeve (TPU), patient end which includes flushing system (PVC), MDI system (PVC) and Y-patient end adaptor (PC). Isolation valve (PC) is included in Model A and Model H2.





[ Product Description ]


The design of closed suction catheter complies with ISO 8836:2019. During clinical use, the negative pressure source (not included in this device) produce negative pressure and transfer the pressure into the device through suction control switch to suck the sputum out


from the respiratory tract via endotracheal tube (invasive into body and not included in this device. The isolation valve shall be closed after suction process to close the suction catheter space. The closed suction catheters will be connected with endotracheal tube and negative pressure source in clinical use, the device itself does not include endotracheal tube and negative pressure source and will not invasive into human body. It is put into market in ETO sterile condition and for single use.





[Performance Index]


I. Ethylene oxide residue: The ethylene oxide residue shall be not more than 4mg/pc.


II. Sterility: The device shall be sterile after sterilization with ethylene oxide.


III. Shaft performance：The shaft of the suction catheter shall not collapse at the maximum vacuum value of 40 kPa.





[Intended Use]


The closed suction catheters are intended to be used as a conduit to remove sputum from respiratory tract.





[Contraindication]


1.Patients that have hypersensitivity or vasovagal response to suctioning.


2.Patients with epiglottitis.


3.Nasotracheal suctioning on patients with hrombocytopenia, on systemic anticoagulant therapy, or have had recent surgery or trauma to


the pharynx.


4.Airway tube sizes less than 5.0mm inner diameter.





[Precaution]:


1. Ensure that the correct size of closed suction catheter is used with the patients’ endotracheal tube.


2. Destroy the device after use, disposal shall be in accordance with all applicable regulations.


Warning


1.Do not use after expiration date.


2.Do not use if the package is open or damaged.


3.For single patient use only. Do not reuse, reprocess or re-sterilize. Reuse, reprocessing or re-sterilization may compromise the structural integrity of the device and/or lead to device failure which, in turn, may result in patient injury, illness or death.


4.Care should be taken during catheter insertion, fixation and removal to avoid accidental or intentional cutting, suturing to or puncturing of the closed suction catheter as tearing of the catheter may result, causing device failure, patient injury, illness or death.


5.Only trained medical professionals could use the device.


6.Patients who are allergic to PVC material are forbidden to use.


7.Use with date sticker to identify the replacing date (if applicable).





[Set up]


Step 1: Ensure that the correct size of closed suction catheter is used with the endotracheal tube. Check if there is any damage to the package and open the device.


Step 2: Open the protective cap, attach the male end to the wall suction tubing, the patient connection port to endotracheal tube, the breathing machine end to ventilator tubing.


Step 3: Adjust the negative pressure to 150-200 mmHg.


[Suction method]


Step 4: Open the isolation valve (if applicable), and insert the catheter down the endotracheal tube to the desired depth.


Step 5: 0.9% saline can be added through the MDI ( metered dose inhaler) system if required for patients with thick secretions.


Step 6: Apply suction by depressing the press button and slowly withdraw the catheter, and closed the isolation valve (if applicable).


Step 7: To clean the catheter, ensure the catheter is in the fully withdrawn position and add 0.9% saline to the flushing system whilst depressing the press button.


Step 8: Separate the device from wall suction tubing, close the male end with protective cap, and close the negative pressure source.


Step 9: Attach the correct day sticker to the suction control switch.


Note: MDI system is for drug delivery used with syringe.





[Transportation and storage]


1.The device shall be stored in a non-corrosive gas, relative humidity NMT 80% and clean environment.


2.Avoid hard pressure, direct sunlight and rain-snow exposure.





PREKLAD - SLOVENSKY JAZYK





Popis dielov]


Uzavretý sací katéter je konštruovaný hlavne zo strojového konca, ktorý obsahuje ochranný kryt (PVC) a spínač na ovládanie sania (ABS), časť katétra, ktorá obsahuje sací katéter (PVC) a ochrannú manžetu (TPU), pacientsky koniec, ktorý obsahuje preplachovací systém (PVC) , MDI systém (PVC) a koncový adaptér pre pacienta Y (PC). Izolačný ventil (PC) je súčasťou modelu A a modelu H2.





[ Popis produktu ]


Konštrukcia uzavretého sacieho katétra je v súlade s ISO 8836:2019. Počas klinického použitia zdroj podtlaku (nie je súčasťou tohto zariadenia) vytvára podtlak a prenáša tlak do zariadenia cez spínač ovládania sania, aby sa vysal spútum


z dýchacieho traktu cez endotracheálnu trubicu (invazívne do tela a nie je súčasťou tohto zariadenia. Izolačný ventil sa po procese odsávania uzavrie, aby sa uzavrel priestor sacieho katétra. Uzavreté sacie katétre budú spojené s endotracheálnou trubicou a zdrojom podtlaku v klinickej praxi Pomôcka sama o sebe neobsahuje endotracheálnu trubicu a zdroj podtlaku a nebude invazívna do ľudského tela.Je uvedená na trh v ETO sterilnom stave a na jedno použitie.





[Index výkonnosti]


I. Zvyšky etylénoxidu: Zvyšky etylénoxidu nesmú byť väčšie ako 4 mg/ks.


II. Sterilita: Pomôcka musí byť po sterilizácii etylénoxidom sterilná.


III. Výkon hriadeľa: Hriadeľ sacieho katétra sa nesmie zrútiť pri maximálnej hodnote vákua 40 kPa.





[Zamýšľané použitie]


Uzavreté sacie katétre sú určené na použitie ako vedenie na odstránenie spúta z dýchacieho traktu.





[Kontraindikácia]


1. Pacienti, ktorí majú precitlivenosť alebo vazovagálnu odpoveď na odsávanie.


2. Pacienti s epiglotitídou.


3. Nazotracheálne odsávanie u pacientov s trombocytopéniou, ktorí sú na systémovej antikoagulačnej liečbe alebo ktorí nedávno podstúpili chirurgický zákrok alebo traumu


hltanu.


4. Veľkosti vzduchových trubíc s vnútorným priemerom menším ako 5,0 mm.





[Predbežné opatrenie]:


1. Uistite sa, že s endotracheálnou trubicou pacienta sa používa uzavretý sací katéter správnej veľkosti.


2. Po použití zariadenie zničte, likvidácia musí byť v súlade so všetkými platnými predpismi.


POZOR


1. Nepoužívajte po dátume exspirácie.


2.Nepoužívajte, ak je obal otvorený alebo poškodený.


3. Len pre jedného pacienta. Nepoužívajte opakovane, nespracúvajte ani nesterilizujte. Opätovné použitie, prepracovanie alebo opätovná sterilizácia môže narušiť štrukturálnu integritu zariadenia a/alebo viesť k zlyhaniu zariadenia, čo môže mať za následok zranenie, ochorenie alebo smrť pacienta.


4. Počas zavádzania, fixácie a vyberania katétra je potrebné postupovať opatrne, aby sa predišlo náhodnému alebo úmyselnému prerezaniu, prišitiu alebo prepichnutiu uzavretého sacieho katétra, pretože môže dôjsť k roztrhnutiu katétra, čo môže spôsobiť zlyhanie zariadenia, zranenie pacienta, chorobu alebo smrť.


5. Zariadenie môžu používať iba vyškolení zdravotnícki pracovníci.


6. Pacientom, ktorí sú alergickí na PVC materiál, je zakázané používať.


7. Na identifikáciu náhradného dátumu použite nálepku s dátumom (ak je to potrebné).





[Nastaviť]


Krok 1: Uistite sa, že s endotracheálnou trubicou sa používa uzavretý sací katéter správnej veľkosti. Skontrolujte, či obal nie je poškodený a otvorte zariadenie.


Krok 2: Otvorte ochranný kryt, pripojte samčí koniec k sacej hadici na stene, port na pripojenie pacienta k endotracheálnej hadici, koniec dýchacieho prístroja k hadici ventilátora.


Krok 3: Upravte podtlak na 150-200 mmHg.


[metóda odsávania]


Krok 4: Otvorte izolačný ventil (ak je to potrebné) a zaveďte katéter dolu endotracheálnou trubicou do požadovanej hĺbky.


Krok 5: 0,9% fyziologický roztok sa môže pridať cez systém MDI (inhalátor s odmeranou dávkou), ak je to potrebné u pacientov s hustými sekrétmi.


Krok 6: Stlačením tlačidla aplikujte odsávanie a pomaly vytiahnite katéter a zatvorte izolačný ventil (ak je k dispozícii).


Krok 7: Ak chcete vyčistiť katéter, uistite sa, že je katéter v úplne vytiahnutej polohe a pridajte 0,9 % fyziologický roztok do preplachovacieho systému, pričom držte stlačené tlačidlo.


Krok 8: Oddeľte zariadenie od nástenného sacieho potrubia, zatvorte samčí koniec ochranným uzáverom a zatvorte zdroj podtlaku.


Krok 9: Prilepte správnu dennú nálepku na spínač ovládania sania.


Poznámka: Systém MDI je určený na podávanie lieku pomocou injekčnej striekačky.





[Doprava a skladovanie]


1. Zariadenie sa skladuje v nekorozívnom plyne, relatívnej vlhkosti NMT 80% a čistom prostredí.


2. Vyhnite sa silnému tlaku, priamemu slnečnému žiareniu a dažďu a snehu.





[Explanation of medical device label symbols]


			








			Manufactuer


			





			Authorized representative in the European Community





			





			Date of manufacture


			


			Use-by date





			


			Batch code


			


			Sterilized using


ethylene oxide





			


			Do not use if package


is damaged


			


			Fragile,handle with


care





			


			Keep away from 


sunlight


			


			Keep dry





			


			Temperature limit


			


			Humidity limitation





			


			Do not re-use


			


			Consult instructions


for use





			


			Caution


			


			Non-Sterile 





			








			Contain DEHP


			





			Latex Free





			








			Catalogue number


			





			Do not resterilize
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