
Kúpna zmluva č. Z201728821_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: Videoendoskopická zostava

Kľúčové slová: HD videogastroskop, HD videokolonoskop, SD videogastroskop, videoprocesor/svetelný 
zdroj, monitor, odsávacia pumpa, oplachová pumpa, elektrochirurgický generátor, 
endoskopický vozík, tester tesnosti, manuálny dezinfektor, inštrumentárium

CPV: 33164000-7 - Laparoskopické prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy 
odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

•
 

Videoendoskopická zostava-zariadenie určené pre miniinvazívne vyšetrenie horného  a dolného gastrointestinálneho 
traktu-ústna dutina, pažerák, žalúdok, duodenum, hrubé črevo, konečník

•
 

Zariadenie pozostávajúce z : HD videogastroskopu, HD videokolonoskopu, SD videogastroskopu, 
videoprocesoru/svetelného zdroja, monitora, odsávacej pumpy, oplachovej pumpy, elektrochirurgického generátora, 
endoskopickéo vozíka, testera tesnosti, manuálneho dezinfektora a endoskopického inštrumentária.

2.3 Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

HD Videogastroskop-veľkosť zorného poľa stupeň 140

HD Videogastroskop-hĺbka zorného poľa mm 2 100

HD Videogastroskop-vonkajší priemer zavádzacieho tub. mm 9,2

HD Videogastroskop-vonkajší priemer distálneho konca mm 9,2

HD Videogastroskop-priemer pracovného kanála mm 2,8

HD Videogastroskop-minimálna viditeľná vzdialenosť od 
distálneho konca

mm 3

HD Videogastroskop-ohybnosť hore stupeň 210
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HD Videogastroskop-ohybnosť dole stupeň 90

HD Videogastroskop-ohybnosť vpravo stupeň 100

HD Videogastroskop-ohybnosť vľavo stupeň 100

HD Videogastroskop-pracovná dĺžka mm 1030 1050

HD Videogastroskop-celková dĺžka mm 1300 1400

HD Videogastroskop-bioptické kliešte s bodcom ks 1

HD Videogastroskop-bioptické kliešte s bodcom ks 1

HD Videogastroskop-sklerotizačný injektor jednorázový ks 10

HD Videogastroskop-rotačné klipovacie zariadenie ks 1

HD Videogastroskop-klip jednorázový ks 40

HD Videokolonoskop-veľkosť zorného poľa stupeň 140

HD Videokolonoskop-hlbka zorného poľa mm 2 100

HD Videokolonoskop-vonkajší priemer zavádzacieho 
tub.

mm 12,8

HD Videokolonoskop-vonkajší priemer distálneho konca mm 12,8

HD Videokolonoskop-veľkosť zorného poľa mm 3,7

HD Videokolonoskop-minimálna viditeľná vzdialenosť od
distálneho konca

mm 5

HD Videokolonoskop-ohybnosť hore stupeň 180

HD Videokolonoskop-ohynosť dolu stupeň 180

HD Videokolonoskop-ohynosť vpravo stupeň 160

HD Videokolonoskop-ohynosť vľavo stupeň 160

HD Videokolonoskop-pracovná dĺžka mm 1680 1700

HD Videokolonoskop-celková dĺžka mm 2000 2020

HD Videokolonoskop-bioptické kliešte s bodcom ks 1

HD Videokolonoskop-bioptické kliešte bez bodca ks 1

HD Videokolonoskop-polypektomická slučka ks 1

HD Videokolonoskop-tubus k polypektomickej slučke ks 1

HD Videokolonoskop-držiak k polypektomicej slučke ks 1

SD Videogastroskop-veľkosť zorného poľa stupeň 140

SD Videogastroskop-hĺbka zorného poľa mm 3 100

SD Videogastroskop-vonkajší priemer zavádzacieho tub. mm 9,2

SD Videogastroskop-vonkajší priemer distálneho konca mm 9,2

SD Videogastroskop-priemer pracovného kanála mm 2,8

SD Videogastroskop-minimálna viditeľná vzdialenosť od 
distálneho konca

mm 3

SD Videogastroskop-ohybnosť hore stupeň 210

SD Videogastroskop-ohybnosť dolu stupeň 90

SD Videogastroskop-ohybnosť vpravo stupeň 100

SD Videogastroskop-ohybnosť vľavo stupeň 100

SD Videogastroskop-pracovná dĺžka mm 1030 1050

SD Videogastroskop-celková dĺžka mm 1300 1400

Videoprocesor so svetelným zdrojom-počet úrovní 
nastavenia farieb (červená, modrá)

ks 8

Videoprocesor so svetelným zdrojom-počet úrovní 
nastavenia chromatickosti obrazu

ks 8
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Videoprocesor so svetelným zdrojom-počet úrovni 
nastavenia kontrastu

ks 3

Videoprocesor so svetelným zdrojom-počet úrovni 
automatického nastavenia jasu

ks 2

Videoprocesor so svetelným zdrojom-počet úrovni 
nastavenia štrukturálneho vylepšenia obrazu

ks 3

Videoprocesor so svetelným zdrojom-počet úrovni 
nastavenia pre okrajové vylepšenie obrazu

ks 3

Videoprocesor so svetelným zdrojom-počet 
úrovnielektronického zväčšenia obrazu

ks 3

HD Monitor- dlžka uhlopriečky palec 24

HD Monitor-rozlíšenie obrazové prvky 1920x1200

Odsávacia pumpa-objem liter 1

Odsávacia pumpa-nominálne vákuum kPa 85

Oplachová pumpa-nastaviteľný nominálny prietok ml/min. 0 230

Oplachová pumpa-automatické vypnutie sek. 15 20

Oplachová pumpa-nádoba na vodu s objemom lit 1

Elektrochirurgický generátor-výkon W 120

Elektrochirurgický generátor-koagulačné kliešte ks 1

Elektrochirurgický generátor-bipolárna koagulačná 
elektróda

ks 1

Endoskopický vozík-počet políc na uloženie prístrojov ks 3

Endoskopický vozík-počet ramien na zavesenie 
endoskopov

ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

HD Videogastroskop-spôsob snímania farebný CCD číp

HD Videogastroskop-technológia vysokého rozlíšenia 
obrazu

HDTV

HD Videogastroskop-technológia digitálnej 
chromoendoskopie

NBI

HD Videokolonoskop-spôsob snímania farebný CCD číp

HD Videokolonoskop-technológia vysokého rozlíšenia 
obrazu

HDTV

HD Videokolonoskop-technológia digitálnej 
chromoendoskopie

NBI

HD Videokolonoskop-preplachovací kanál 

SD Videogastroskop-spôsob snímania farebný CCD číp

Videoprocesor so svetelným zdrojom

Videoprocesor so svetelným zdrojom-technológia 
vysokého rozlíšenia obrazu

HDTV

Videoprocesor so svetelným zdrojom-technológia 
digitálnej chromoendoskopie

NBI

Videoprocesor so svetelným zdrojom-technológia 
automatického elektronického zosilňovania obrazu

Videoprocesor so svetelným zdrojom-funkcia redukcie 
šumu

Videoprocesor so svetelným zdrojom-funkcia nastavenia
bielej farby

Videoprocesor so svetelným zdrojom-funkcia zmrazenia 
obrazu
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Videoprocesor so svetelným zdrojom-funkcia irisovej 
clony

Videoprocesor so svetelným zdrojom-záznam obrazu na
pamäťové médium integrované do procesora

Videoprocesor so svetelným zdrojom-analógový výstup 
HDTV signálu

RGB/YPbPr

Videoprocesor so svetelným zdrojom-analógový výstup 
SDTV signálu

VBS, Y/C,RGB

Videoprocesor so svetelným zdrojom-digitálny výstup 
signálu

HD-SDI, SD-SDI, DVI

Videoprocesor so svetelným zdrojom-klávesnica na 
ovládanie videoprocesora

HD Monitor-LCD

HD Monitor-kontrast pomer 1000:1

HD Monitor- aspekt pomer 16:10

HD Monitor- funkcia prepínania teploty farieb

HD Monitor-vstupy DVI-D,SD/HD/3G-SDI,SOG,VGA,C-video,S-video,RGB,YPbPr

HD Monitor-výstupy DVI-D,SD/HD/3G-SDI, SOG, C-video, S-video, RGB, YPbPr

HD Monitor-stojan na monitor

Odsávacia pumpa-autoklávovateľná zberná nádoba

Odsávacia pumpa-zabudovaný hydrofóbny mikrobiálny 
filter

Oplachová pumpa-oplachovanie nožným spínačom

Oplachová pumpa-riadenie rýchlosti prietorku 
mikroprocesorom

Elektrochirurgický generátor-vysokofrekvenčný princíp

Elektrochirurgický generátor-samostatný monopolárny 
rezací režim

Elektrochirurgický generátor-samostatný monopolárny 
koagulačný režim

Elektrochirurgický generátor-samostatný bipolárny 
rezací režim

Elektrochirurgický generátor-samostatný bipolárny 
koagulačný režim

Elektrochirurgický generátor-neutrálna elektróda

Elektrochirurgický generátor-dvojitý nožný spínač na 
ovládanie rezu a koagulácie

Elektrochirurgický generátor-aktívne monitorovanie 
impedancie tkaniva cez pracovný inštrument

Elektrochirurgický generátor-systém ochrany pacienta a 
lekára proti popáleniu

Endoskopický vozík-mobilná verzia

Tester tesnosti-kontrola tesnosti a neporušenosti 
vonkajšieho obalu endoskopu

Tester tesnosti- kontrola tesnosti a neporušenosti 
vnútorných  priestorov endoskopu

Manuálny dezinfektor-dezinfekcia jedného flexibilného 
endoskopu

Manuálny dezinfektor-kontajner na uloženie endoskopu 
s uzatváracím krytom

Manuálny dezinfektor-3 kontajnery na tekutiny 
(detergenčný roztok, dezinfekčný roztok, voda na 
oplachovanie)
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Manuálny dezinfektor-časový spínač na meranie 
nastaveného časového úseku so signálom po ukončení 
cyklu

Manuálny dezinfektor-pumpa na prestriekanie 
pripojeného endoskopu tekutinou

Manuálny dezinfektor-ručne ovládaný drenážny kohútik 
na vypustenie tekutiny z kontajneru

Bioptické kliešte s bodcom ku gastroendoskopu 1 ks

Bioptické kliešte ku gastroskopu 1 ks

Bioptické kliešte s bodcom ku kolonoskopu 1 ks

Bioptické kliešte ku kolonoskopu 1 ks

Injektor na jednorázové použitie 10 ks

Rotačné klipovacie zariadenie 1 ks

Klipy na jednorázové použitie 40 ks

Polypektomická sľučka 1 ks

Tubus k polypektomickej sľučke 1 ks

Rúčka k polypektomickej sľučke 1 ks

Koagulačné kliešte 1 ks

Bipolárna koagulačná elektróda 1 ks

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

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Zariadenie musí byť nové, nepoužívané a nerepasované

Doba záruky od momentu uvedenia zariadenia do prevádzky min.24 mesiacov

Garancia zabezpečenia bezplatného záručného  servisu vrátane výmeny spotrebného materiálu ako napr. tesnenia, počas 
doby trvania záruky

Lehota na nástup servisného technika na opravu predmetu zmluvy od nahlásenia poruchy do servisného strediska max.48 
hodín

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 uzatvorenie
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.
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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

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

22.06.2017 13:59:00 - 31.07.2017 13:59:00

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

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 61 691,00 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 20.06.2017 11:38:02
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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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