
Kúpna zmluva č. Z201743737_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: 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 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Prístrojové vybavenie - Chirurgický videosystém so 4K rozlíšením

Kľúčové slová: endoskopia

CPV: 33162100-4 - Prístroje operačnej sály; 33168000-5 - Endoskopia, endochirurgické prístroje;
 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Operačný videosystém - zariadenie určené pre miniinvazívne operácie 

•
 

Zariadenie pozostáva z endoskopickej kamery, monitora, zdroja svetla, kamerovej hlavice, endoskopickej pracovnej 
stanice a insuflátora

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Endoskopická veža musí byť dodaná ako celok a musí 
pozostávať z nasledujúcich častí :

celok 1

LCD monitor ks 1

Svetelný zdroj ks 1

Kamerová snímacia hlavica ks 1

Endoskopická kamera ks 1

Záznamové zariadenie ks 1

Stojan na endoskopickú vežu ks 1

Teleskop - šírka mm 5 11

Teleskop - uhol pohľadu stupeň 30
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Svetelný kábel - dĺžka mm 250 350

Svetelný kábel - priemer svetelných vlákien mm 4 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

LCD monitor min. 31 palcový

LCD monitor rozlíšenie min.3840x2160, max.4096x2160

LCD monitor medicínsky atestovaný

LCD monitor pomer strán  16:9

LCD monitor vstup/výstup - RGB

Zdroj svetla xenónový

Zdroj svetla výkon minimálne : 300W

Zdroj svetla medicínsky atestovaný

Zdroj svetla manuálna a automatická regulácia intenzity osvetlenia

Zdroj svetla ukazovateľ životnosti lampy

Zdroj svetla životnosť lampy min.600 prevádzkových hodín

Zdroj svetla 
automatické prepnutie  na náhradnú lampu v prípade nefunkčnosti 
lampy

Zdroj svetla funkcia diagnostiky v úzkom spektre vyšetrovacieho svetla 

Kamerová snímacia hlavica
automatické zaostrovanie snímaného obrazu jediným ovládacím 
tlačidlom

Endoskopická kamera rozlíšenie : min.3840x2160, max.4096x2160

Endoskopická kamera medicínsky atestovaná

Endoskopická kamera
funkcia diagnostiky v úzkom spektre vyšetrovaného spektre 
vyšetrovaného svetla

Endoskopická kamera
ovládanie funkcií kamery z ovládačov umiestnených na kamerovej 
snímacej hlavici

Endoskopická kamera funkcia automatického zaostrovania  snímaného obrazu/autofocus

Endoskopická kamera užívateľské prednastavenie kamery

Endoskopická kamera 2xRGB výstup

Insuflátor
s automatickou evakuáciou dymu vrátane komunikačného  kábla 
pre odsávanie dymu a vysokotlakovej hadice

Záznamové zariadenie
dokumentačné a streamovacie zariadenie pre záznam obrázkov a 
videosekvencií vo FULL HD rozlíšení

Záznamové zariadenie
možnosť ukladania snímkov a videosekvencií na prenosné, 
odnímateľné pamäťové médium

Stojan na endoskopickú vežu 
zabudované pohyblivé, výškovo a smerovo nastaviteľné rameno 
pre monitor, držiak kamerovej hlavy, držiak CO2 fliaš,  integrovaná 
elektoinštalácia  s oddeľovacím tranformátorom

2.4 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy  na mieste plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia, uvedenia do prevádzky, zaškolenia personálu a odovzdanie užívateľského manuálu v 
slovenskom jazyku.

Predmet zákazky bude považovaný za dodaný jeho doručením na miesto určenia, inštaláciou, zaučením obsluhujúceho 
personálu a podpísaním preberacieho protokolu.

Záruka min. 2 roky na kompletné vybavenie vrátane poskytnutia bezplatnej 2x servisnej preventívnej prehliadky.

Zariadenie musí byť nové, nepoužívané a nerepasované.
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Predávajúci je povinný odstrániť vady tovaru bez zbytočného odkladu.

Nástup na opravu do 48 hodín od nahlásenia poruchy mailom,  faxom alebo telefonicky.

Pri nedodržaní časového intervalu je predávajúci povinný zabezpečiť iné náhradné zariadenie za nefunkčný predmet plnenia.

Dodávateľ musí mať v momente uzavretia zmluvy zápis v registri konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými 
ustanoveniami ZVO.

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 
popis 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

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

11.09.2017 11:00:00 - 11.10.2017 11:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus

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
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4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 100 850,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 121 020,00 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 3.1, 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 06.09.2017 11:26:01

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