Kúpna zmluva č. Z20204577_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

Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
Winterova 66, 92163 Piešťany, Slovenská republika
36084221
2021704685
SK2021704685
SK7309000000005130067177
0337955388

Dodávateľ:
Obchodné meno:

MEDIXRAY, s.r.o.

Sídlo:

Hollého 23, 92101 Piešťany , Slovenská republika

IČO:

34109188

DIČ:

2020388634

IČ DPH:

SK2020388634

Číslo účtu:

SK7309000000000280140218

Telefón:

00421905718974

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Mobilný RTG prístroj s C-ramenom s flat panelom

Kľúčové slová:

rtg prístroj, snímkovanie, pacient

CPV:

33111000-1 - Röntgenové prístroje; 33111800-9 - Diagnostický röntgenový systém;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Mobilný RTG prístroj s C-ramenom s flat panelom

Funkcia
Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s plochým detektorom, určený hlavne pre použitie na zákrokových a operačných sálach s
aplikáciami pre ortopedické, urologické, traumatologické a intervenčné zákroky vrátane DSA
Technické vlastnosti

Jednotka

Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s plochým
detektorom, určený hlavne pre použitie na zákrokových
a operačných sálach s aplikáciami pre ortopedické,
urologické, traumatologické a intervenčné zákroky
vrátane DSA

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s plochým
detektorom, určený hlavne pre použitie na zákrokových
a operačných sálach s aplikáciami pre ortopedické,
urologické, traumatologické a intervenčné zákroky
vrátane DSA
Hĺbka C ramena

min.700 mm

Vzdialenosť medzi detektorom a rtg žiaričom

min. 760 mm

Orbitálny pohyb C ramena

min. 140° stupňov
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Minimum

Maximum

Presne

1

Vertikálny motorický pohyb

min. 400 mm

Angulačný pohyb C ramena celkový

min. 360 °

Hmotnosť C ramena max. 280 kg

max. 280 kg

Šírka C ramena

max. 90 cm

Žiarenie zapínateľné ručným aj nožným spínačom
Samostatný monitorový vozík s 2 ks s rozlišením

min. 1920x1080

Uhlopriečka TFT monitorov

min. 22 palcov

Rozlíšenie TFT monitoronim

min. 1920x1080 fullHD

Možnosť napojenia na PACS a NIS
Elektrické napájanie 220-240V v AC/ max. 16 A
Generátor a rentgenka :
Vysokofrekvenčný generátor

min. 20 KW

Skiaskopické napätie

min. (40-120) kV

RTG- žiarič s dvomi ohniskami s rotačnou anódou

min 3000 ot./min

Rozmedzie ohniskového žiariča (pripúšťa sa
jednofokusový alebo dvojfokusový) rozmery ohnísk

max.(0,6 -1) mm

Tepelná kapacita anódy

min. 300kHU

Pracovné režimy : kontinuálna a pulzná skiaskopia,
digitálna snímkovacia technika s automatickou
reguláciou dávky žiarenia
"Rozsah pulzného skiaskopického módu vo formáte
1K:minimálne od 1 do 25 pulsov/sekundu alebo v
prípade kontinuálneho režimu

minimálne 15 obrazov/sekundu"

DAP meter s automatickým zápisom k aktívnemu obrazu
a vytvorením protokolu o celkovej dávke
Clony :
Motorická pravouhlá štvorcová clona
Počet segmentov irisovej clony

min. 6 ks

Znázornenie hrán clôn bez žiarenia na poslednom
zapamätanom obraze
Plochý detektor :
Formát detektora

min. 20 x 20 cm min rozlíšenie 1330x1330, veľkosť pixelu max 155
mikrometra

Priestorové rozlíšenie pri vysokom kontraste

minimálne 3,0 Lp/mm

Laserové zameriavanie zabudované do detektora
Digitálna zobrazovacia jednotka :
Online spracovanie, kompletný postprocessing
Archivácia obrazov na internú zabudovanú pamäť v
matrixe

min. 1280x1280 pixel

DICOM funkcie (minimálne send, Worklist MPPS, Query,
Retrieve), Dávkový parameter so zápisom k aktívnemu
obrazu s automatickým prenosom do PACS-u pomocou
DICOM SR
Funkcie: otáčanie obrazu, filtrácia obrazu, zvýraznenie
hrán, LIH, LUT,
Zabudovaná DVD alebo CD mechanika alebo USB
rozhranie
Možnosť zápisu na USB pamäťové médium
Funkcia merania vzdialenosti a uhlov
Funkcia kinoslučka
Multifunkčný nožný spínač
Interface pre zapojenie injektora
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Kapacita internej zabudovanej pamäte

min. 500 GB (200 000 obrazov)

Osobitné požiadavky na plnenie :
Záruka min. 24 mesiacov
Doprava predmetu zákazky na miesto dodania vrátane
jeho montáže, inštalácie , vykonania skúšok, skúšobnej
prevádzky, uvedenia prístroja do prevádzky a zaškolenie
obsluhy - najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa
obdržania objednávky.
2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Vrátane dopravy na miesto plnenia.2. Vrátane inštalácie, odskúšania a uvedenia do prevádzky. 2.1. Prístroj musí byť
dodaný nový - nepoužívaný.2.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo na kompletnú dodávku všetkých častí predmetu zákazky a
naopak nepripúšťa možnosť dodávok len čiastkových častí predmetu zákazky.
2.3. Podmienka deklarácie konektivity:Dodávateľ prístroja/zariadenia do 3 dní od podpisu zmluvy predloží potvrdenie výrobcu
resp. poskytovateľa existujúcich tele-rádiologických služieb, ktoré má obstarávateľ už obstarané (systém T3C), o schopnosti
dodávaného zariadenia ukladať vyšetrenia vykonané v lokalite KE do úložiska PACS umiestnené v lokalite BA v plnej kvalite,
štandardnej rýchlosti a spĺňajúce ustanovenia Zákona č. 18/2018 7. z. o ochrane fyzických osôb pri spracovaní ich osobných
údajov, t. j. šifrovaním.
2.4. Podmienky záručného servisu RTG: Štandardná doba odozvy: maximálne do 6 hodín. Štandardná doba nástupu technika
na opravu: najneskôr nasledovný pracovný deň odo dňa nahlásenia. Štandardná doba odstránenia poruchy bez použitia
náhradných súčiastok: do 8 hodín. Štandardná doba odstránenia poruchy s použitím náhradných súčiastok: 5 pracovných dní.
Štandardná doba pokrytia: od 08 00 do 16 00 hod každý pracovný deň.
2.5. Požadovaný rozsah servisných prác : - kontrola celistvosti signálnych a elektrických káblov, kontrola čistoty a vyčistenie
krytov na nedostupných plochách, kontrola konektorových spojení, kontrola všetkých ovládacích prvkov a indikácie, kontrola
mechanických pohybov a posuvov, kontrola a premazanie mechanických komponentov, dopnutie reťazí a laniek, nastavenie
koncových spínačov, kontrola ochranných vodičov, kontrola vysokonapäťových obvodov a VN koncoviek, nastavenie
parametrov, údržba software a potrebné kalibrácie, odstránenie zistených nedostatkov
3. Vrátane zaškolenia personálu (aj opakovaného) počas prvých dvoch mesiacoch po inštalácii prístroja. 4. Lehota dodania 90
dní od dňa od písomného doručenia "Výzvy na dodanie - Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s flat panelom". 5. Dodávateľ
môže vystaviť faktúru až po úplnom dodaní, inštalovaní a sprevádzkovaní predmetu zmluvy a po podpísaní preberacieho
protokolu Objednávateľom.
6. Požaduje sa splatnosť faktúry v lehote do 60 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia predmetu Zmluvy. Tieto platobné
podmienky majú prednosť pred ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok EKS. 7. Do 5 pracovných dní od
uzatvorenia zmluvy automatizovaným systémom prostredníctvom elektronického trhoviska teda ešte pred samotnou dodávkou
predmetu zákazky požadujeme predložiť od Dodávateľa na adresu Objednávateľa:
7.a) prospektový materiál ponúkaného tovaru (v listinnej podobe alebo na CD/DVD nosiči), ktorý musí obsahovať popis
technických vlastností tovaru tak, aby na ich základe mohol objednávateľ posúdiť splnenie všetkých technických vlastností a
podrobný technický opis ponúkaného prístroja, s uvedením obchodného názvu, resp. typov označenia a údajmi deklarujúcimi
technické parametre ponúkaného prístroja.
7.b) CE certifikát a Declaration of conformity vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú
oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami zariadenia ako neoverené kópie.
7.c) vyhlásenie o zhode. 7.d) potvrdenie výrobcu, že dodávateľ je oprávnený predávať, uvádzať do prevádzky a poskytovať
servis vzťahujúci sa na predmet zmluvy. Ak je toto potvrdenie vydané v cudzom jazyku, vyžaduje sa jeho úradný preklad do
jazyka slovenského. 7.e) certifikát - osvedčenie o odbornom vyškolení servisného technika, ktorý bude vykonávať inštaláciu,
záručný servis predmetu zmluvy na konkrétny prístroj, vydaný výrobcom ponúkaného tovaru. Ak je certifikát vydaný v cudzom
jazyku, je potrebný jeho preklad do slovenského jazyka.
7.f) predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce
rôzne sadzby DPH.
8. V čase od 09:00 do 15:00 hod. Dodávateľ je povinný najmenej 1 pracovný deň pred dňom dodania predmetu zmluvy vyzvať
zodpovednú osobu objednávateľa na dodanie predmetu zmluvy.
9. Dodanie predmetu zmluvy sa rozumie dodanie so servisnou dokumentáciou, ktorá musí obsahovať: návod na použitie v
slovenskom jazyku, resp. českom jazyku, preberací protokol, protokol o zaškolení obsluhy.10. Záručná doba na predmet
zmluvy je 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia.11. Dodávateľ je povinný zabezpečiť bezplatné poskytnutie autorizovaného
záručného servisu a bezplatnej údržby predmetu zmluvy počas trvania
12. Nástup na servis do 48 hod. od nahlásenia poruchy vrámci záručného servisu.13. Odstrániť vady/poruchy alebo
zabezpečiť opravu prístroja, t.j. zabezpečiť jeho plné sfunkčnenie najneskôr do 24 hod. od nástupu technika na servisnú
opravu bez potreby výmeny náhradných dielov.
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14. Zabezpečiť plnohodnotnú prevádzku náhradným prístrojom v prípade, že doba opravy bude dlhšia ako 2 pracovné dni.15.
Nedodržanie ktorejkoľvek požiadavky Objednávateľa uvedenej v článku „Predmet zmluvy“ alebo v článku „Zmluvné
podmienky“ a "Osobitné požiadavky na plnenie" sa bude považovať za podstatné porušenie Zmluvy.16. Predmet plnenia
(tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii. Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky
technické požiadavky, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.
17. Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto Zmluvy riadne oboznámil s Technickou špecifikáciou predmetu zákazky a
Osobitými podmienkami pre plnenie predmetu zákazky.
18. Dodávateľ dodá predmet zákazky "Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s flat panelom" Objednávateľovi najneskôr do
štyridsiatich (40) kalendárnych dní odo dňa písomného doručenia "Výzvy na dodanie - Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s
flat panelom", ktorá bude Dodávateľovi zaslaná Objednávateľom. "Výzva na dodanie - Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s
flat panelom", bude Dodávateľovi zaslaná po splnení požiadaviek Objednávateľa definovaných v bodochpokračovanie 18.: 7.),
7.a), 7.b), 7.c), 7.d), 7.e), 7.f), 7.g) po kontrole predložených dokladov Dodávateľom Objednávateľovi.
19. Dodací termín dodania predmetu zákazky začína plynúť dodávateľovi odo dňa písomného doručenia "Výzvy na dodanie
Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s flat panelom" zo strany objednávateľa. Pod písomným doručením sa rozumie aj
emailová "Výzva na dodanie Mobilný RTG prístroj s C- ramenom s flat panelom" podľa OPET (Obchodné podmienky
elektronického trhoviska) Čl. XIX Komunikácia zmluvných strán podľa bodu
19.4 písm b). Táto lehota má prednosť pred údajom znázornením v Zmluvnej špecifikácii "Lehota plnenia" v Objednávkovom
formulári ešte pred vyhlásením resp. pri vyhlasovanípokračovanie19. :zákazky v EKS.
20. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute, kde Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 1 700 ,- EUR za každé podstatné porušenie zmluvných podmienok uvedených v časti Osobité požiadavky pre
plnenie vo všetkých bodoch.21. Zmluvná pokuta v bodoch Osobitých požiadavkách na plnenie je splatná na základe výzvy
Objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy
Objednávateľa Dodávateľovi.
22. Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute, že pri nedodržaní podmienky a požiadavky v bode 12, 13, v Osobitých
požiadaviek pre plnenie je oprávnený uplatniť Objednávateľ voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 ,- EUR za každé
jedno porušenie.
23. Ak v Momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ alebo jeho subdodávateľ, za splnenia podmienok uvedených v zákone č.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZRPVS“),
zapísaných v registri partnerov verejného sektora konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a
ZRPVS, Zmluva nadobudne účinnosť najskôr v deň zápisu Dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa do tohto registra; ostatné
podmienky pre účinnosť Zmluvy podľa týchto VZP tým nie sú dotknuté.
24. Dodávateľ je povinný spĺňať všetky podmienky požadované podľa § 32 ods.1 ZVO podľa § 32 ods.2, ak splnenie všetkých
podmienok už nevyplýva z doplnenia dokladov do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený ÚVO. Doklady podľa §
32 ods.2 písm. a), b) c) a d) (pokiaľ už nie sú uvedené v zozname hospodárskych subjektov) v zmysle OPET Obchodné
podmienky elektronického trhoviska (ďalej len "OPET").
24.1. 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..
25. Objednávateľ po uzatvorení zmluvy: 25.1. Oznámi Dodávateľovi informáciu o kontaktnej osobe (osobách) - zástupcu
Objednávateľa , ktorá bude konať vo veciach zmluvných a technických v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah
oprávnenia - plnomocenstvo , kontaktné údaje na poverenú osobu a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní po uzavretí
zmluvy. 25.2. Oznámi Dodávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby (osobách) - zástupcu Objednávateľa a to najneskôr
do troch (3) kalendárnych dní pred uskutočnením zmeny kontaktnej osoby.
26. Dodávateľ po uzatvorení zmluvy: 26.1. Oznámi Objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe (osobách) - zástupcu
Dodávateľa , ktorá bude konať vo veciach zmluvných a technických v jeho mene v rozsahu - meno, priezvisko, rozsah
oprávnenia - plnomocenstvo , kontaktné údaje na poverenú osobu a to najneskôr do troch (3) kalendárnych dní po uzavretí
zmluvy. 26.2. Oznámi Objednávateľovi informáciu o zmene kontaktnej osoby (osobách) - zástupcu Dodávateľa a to najneskôr
3 dní pred uskutočnením zmeny.
26.3. Dodávateľ v zmysle bodov 7.), 7.a), 7.b), 7.c), 7.d), 7.e), 7.f), 7.g) do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy
automatizovaným systémom prostredníctvom elektronického trhoviska teda ešte pred samotnou dodávkou predmetu zákazky
predloží na adresu Objednávateľa uvedené doklady a v zmysle vyššie uvedených bodov v tomto odstavci.
27. V každom prípade, kde sú uvedené špecifikácie navrhovaných výrobkov, alebo zariadení pomocou odkazu na konkrétnu
značku, alebo výrobcu platí, že môže byť ponúknutý a bude akceptovaný aj iný - ekvivalentný výrobok, ak spĺňa požadované
charakteristiky ako sú uvedené v zmluve/ technickej špecifikácii a má porovnateľné kvalitatívne alebo výkonnostné
charakteristiky ako tie, ktoré uviedol Objednávateľ a nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady.
28. Objednávateľ povoľuje predložené ekvivalentné riešenie za podmienky, že: predložené ekvivalentné riešenie bude spĺňať
požiadavky Objednávateľa na predmet zákazky, 28.1. alebo - predložené ekvivalentné riešenie bude obsahovať kvalitatívne
výhodnejšie parametre ako sú požiadavky Objednávateľa na predmet zákazky, 28.2. alebo - predložené ekvivalentné riešenie
bude zabezpečovať výhodnejšie funkcionality a funkčnosť predmetu zákazky ako sú požiadavky Objednávateľa na funkčnosť
predmetu zákazky/zmluvy,
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28.3. Predložené ekvivalentné riešenie nesmie vyžadovať iné vedľajšie náklady, ktoré by musel zabezpečiť Objednávateľ v
rámci súčinnosti viažucej sa k plneniu predmetu zmluvy, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania ako prijatie
ekvivalentného riešenia. 28.4. Prijatím predloženého ekvivalentného riešenia tovaru nesmie dôjsť k zvýšeným priamym alebo
nepriamym nákladom vyplývajúcim z užívania dodaného predmetu zmluvy.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relev. trhu existuje cena (ďalej tiež ako nižšia cena) za rovnaké
alebo porovn. 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 a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny
podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednáv. pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti
dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
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:

Trnavský

Okres:

Piešťany

Obec:

Piešťany

Ulica:

Winterova 66

Čas / lehota plnenia zmluvy:
13.03.2020 08:00:00 - 13.05.2020 15:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 118 958,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 142 750,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 09.03.2020 09:40:01
Objednávateľ:
Nemocnica Alexandra Wintera n. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
MEDIXRAY, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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