
Kúpna zmluva č. Z201732648_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

Sídlo: Nemocničná 1944/10, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika

IČO: 00634905

DIČ: 2020563754

IČ DPH: SK2020563754

Číslo účtu: SK61 8180 0000 0070 0048 1029

Telefón: 0435801499

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka

Sídlo: Rybničná 40, 83106 Bratislava, Slovenská republika

IČO: 45497095

DIČ: 4020281419

IČ DPH: SK4020281419

Číslo účtu: SK5173000000009000036442

Telefón: 0907716704, 0908785857

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Nepriama digitalizácia pre RTG prístroj

Kľúčové slová: RTG, prístroj, digitalizácia, software, kazety

CPV: 33111800-9 - Diagnostický röntgenový systém; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 
prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Kombinovaná nepriama digitalizácia pre skiagrafický RTG prístroj  s ortopedickými funkciami a príslušenstvom a s  
možnosťou umiestnenia na stôl

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Kombinovaná nepriama digitalizácia pre skiagrafický 
RTG prístroj s ortopedickým funkciami (s umiesnením na
stôl)

ks 1

Kazety s fóliami ks 5

Akvizičná stanica ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kombinovaná nepriama digitalizácia pre skiagrafický 
RTG prístroj s ortopedickými funkciami (s umiestnením 
na stôl)

1 ks

Výkon čítania kaziet rozmeru 35x43cm/hodinu pri kvalite
čítania min. 10 pixelov/mm

min.45

Výkon čítania kaziet rozmeru 35x43cm/hodinu pri kvalite
čítania min. 5 pixelov/mm

min.60
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Výkon čítania kaziet rozmeru 24x30cm/hodinu pri kvalite
čítania min. 10 pixelov/mm

min.60

Výkon čítania kaziet rozmeru 18x24cm/hodinu pri kvalite
čítania min. 10 pixelov/mm

min.70

Minimálne rozlíšenie (pre každý rozmer kazety) 10 pixelov/mm

Minimálne rozlíšenie pre rýchle čítanie skiagrafických 
kaziet (pre rozmer kazety 35x43 a 35x35cm)

5 pixelov/mm

Schopnosť digitalizovať kazety rozmerov 15x30, 18x24, 24x30, 35x35, 35x43 a 35x124,5 cm

Automatické zmazanie obrazovej kazety po jej prečítaní áno

Rozmery (šírka x hĺbka x výška) maximálne 60x60x40 cm

Hmotnosť prístroja maximálne 40 kg

Akvizičné rozšírenie snímku min. 12 bit

Počet vstupno-výstupných slotov ("stackerô) pre kazety 
min. (vstupné otvory pre súčasné vkladanie a načitávaie 
kaziet)

minimálne 1

Meranie Norbergovho uhla áno

Funkcia nájdenia stredu kružnice áno

Napájanie 1 fázové, 230 V 50 Hz

Kazety s fóliami 5 ks

Skiagrafická kazeta 35x43cm 2 ks

Skiagrafická kazeta 35x35 cm 1 ks

Skiagrafická kazeta 24x30 cm 2 ks

Skiagrafická kazeta 18x24 cm 1 ks

Uvedené kazety sú zachytené skenerom aspoň z 
polovice

áno

Akvizičná stanica 1 ks

Hardware-PC s monitorom s obrazovkou min. 23" s 
DICOM zobrazovacím módom, PC min. Win 7pro, CPU 
i5, 2x1TB HDD v zapojení RAID zrkadlo, 8GB RAM

áno

Ovláda, riadi chod a získava snímky z nepriamej 
digitalizácie a poskytuje užívateľské rozhranie pre RTG 
diagnostiku

áno

Napaľovanie/archivácia na CD/DVD alebo externý 
HDD/USB pamäť

áno

DICOM zasielanie snímok na PACS áno

Výstup na tlačiareň pre RTG snímky áno

Registrácia pacienta: min. zadávanie mena pacienta, 
identifikačného čísla pacienta, hmotnosť, vek

áno

Import aj export DICOM súborov áno

Diagnostické nástroje pre prezeranie štúdií min. : kardio 
meranie VHS, ortopedické meranie TPA, meranie 
kardiotorakálneho pomeru, meranie duálnych uhlov, 
meranie dĺžok a uhlov, pravý kruh, textové anotácie, 
kontinuálne nastavenie/zmena kontrastu a jasu v 
reálnom čase, zrkadlenie, zväčšovanie, otáčanie, pohyb 
rtg snímky na obrazovke, elektronická závierka/tienenie 
"Shutter" (pravouhlá aj viacuhlá)

áno

Možnosť vkladania pacientských údajov pomocou 
počítačovej klávesnice

áno

Vkladanie anotácií do snímky áno

Vkladanie laboratórnych značiek do snímky áno

Vytváranie vlastných prednastaviteľných labotarórnych 
značiek

áno
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Ochrana prihlásenia heslom pre každého užívateľa 
(navyše k windows prihlasovaniu)

áno

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia a uvedenia do prevádzky

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny

Dodávateľ doručí objednávateľovi (elektronicky alebo poštou) do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady 
preukazujúce splnenie požadovaných technických špecifikácii a technických vlastnosti tovaru, vrátane obchodnej značky a 
typu, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy

Kupujúci požaduje dodať nový, nepoužitý, nerepasovaný tovar v originálnom balení

Záruka na tovar minimálne  24 mesiacov so záručnou opravou do 24 hodín. V prípade nedodržania tejto podmienky, dodávateľ
poskytne náhradný prístroj

Návod na obsluhu v slovenskom (českom) jazyku

Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí schválenie požadovaných dokladov, nebude možné dôjsť k plneniu zmluvy.

Názov Upresnenie

požadujeme dodanie predmetu 
zákazky:minimálne v uvádzanej 
špecifikácii v technických a 
osobitných požiadavkách v opisnom
formulári

porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok

do 3 pracovných dní od uzatvorenia
zmluvy teda ešte pred dodaním 
požadujeme predložiť : a) 
vyhlásenie zhody a doplňujúce 
podklady  k nemu, certifikátmi 
vydanými autorizovanými osobami 
alebo notifikovanými osobami, ktoré
majú oprávnenie na posudzovanie 
zhody výrobkov s technickými 
špecifikáciami zariadenia, 

porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok

b) Prospekt a podrobný technický 
opis ponúkaného tovaru s 
uvedením obchodného názvu, resp.
typového označenia, technické 
parametre ponúkaného tovaru a 
osobu, ktorá bude zodpovedná za 
dodanie predmetu zmluvy a 
komunikáciu s objednávateľom,

porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok

 c)"Potvrdenie o autorizovanom 
servise" vydané výrobcom prístroja,
ktorým dodávateľ preukáže 
schopnosť vykonávať autorizovaný 
servis pre ním dodaný prístroj.

porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok

2.5 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika

Kraj: Žilinský

Okres: Dolný Kubín

Obec: Dolný Kubín

Ulica: Nemocničná 1944/10
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3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.07.2017 15:00:00 - 15.08.2017 15:00:00

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 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 14 437,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 17 324,40 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 12.07.2017 11:12:01

Objednávateľ:
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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