
Kúpna zmluva č. Z201833149_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: Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. 
Sídlo: Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
IČO: 46378979
DIČ: 2023373264
IČ DPH: SK 2023373264
Číslo účtu: SK85 1100 0000 0026 2722 5544     
Telefón: 0903718650

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Anestéziologický prístroj 
Kľúčové slová: anestéziologický prístroj
CPV: 33172100-7 - Prístroje na anestéziu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Anestéziologický prístroj

Funkcia

Anestéziologický prístroj pre potreby centrálnych operačných sálov v počte 2 ks

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Anestéziologický prístroj ks 2

Elektrické napájanie 230V/50Hz so záložným napájaním
vstavaným akumulátorom s prevádzkou z batérie minúta 45

Prehľadný farebný ovládací panel Anestéziologického 
prístroja s uhlopriečkou cm 35

Nastaviteľný objem v objemovo riadených režimoch v 
minimálnom rozsahu ml 20 1500

Nastaviteľný tlak v dýchacích cestách v minimálnom 
rozsahu cmH20 5 60

Nastaviteľný pomer I:E v minimálnom rozsahu I:E 2:1 1:4

Nastaviteľný inspiračný čas sekunda 0,2 5

Nastaviteľná inspiračná pauza % 0 50

Nastaviteľná frekvencia dýchania počet dychov 4 100
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Nastaviteľný Peep v minimálnom rozsahu cmH2O 4 25

Dosiahnuteľný dychový objem v rozsahu ml 5 1500

Nastaviteľný prietokový trigger v rozsahu l/min 0,2 10

Modulárny monitor vitálnych funkcií s farebným 
displejom cm 30

Súčasné zobrazenie kriviek počet kriviek 6

Grafické a numerické trendy všetkých parametrov hodina 24

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

použiteľný pre dospelých pacientov, deti a novorodencov áno

napájanie stlačeným plynom z centrálnych rozvodov a 
tlakových fliaš O2, N2O, vzduch

dodatočný nastaviteľný vývod kyslíka na nosné okuliare 
alebo masku áno

zmiešavač čerstvej zmesi umožňujúci presné 
dávkovanie plynov 1-10 l zabezpečujúci hypoxickú ochranu pacienta

zobrazenie spotreby plynov použitých pri operačnom 
výkone na obrazovke anestéziologického prístroja O2, air, N2O v litroch, AA ml

kalkulácia ceny použitého anestetika na konkrétny 
operačný výkon v  € áno

presný dávkovač anestetika, odparovač anestetika 
sevoran súčasť dodávky áno

anest. okruh s absorbérom CO2, vymeniteľným počas 
plnej prevádzky prístroja, bez obmedzenia jeho činnosti

absorbér CO2 dostupný v opakovateľnom prevedení aj ako 
jednorázové predplnené kazety

režimy :

objemová ventilácia, tlaková ventilácia tlakovo riadená s 
garantovaným objemom, PSV, SIMV, režim pre 
automatické meranie vitálnej kapacity pľúc : manuálna a 
spontánna ventilácia

áno , opcia CPAP

odvod prebytočnej zmesi anest.plynov do okruhu alebo do odpadu

odsávačka biologických materiálov z dýchacích ciest áno

regulovateľné osvetlenie bodov anestéziologického 
prístroja áno

anestéz.prístroj musí byť vybavený rozhraním 
preukladanie dát USB prenos dát RJ45 a dátový výstup 
RS 232

áno

monitor s možnosťou budúceho rozšírenia a ďalšie 
moduly modulárny

zobrazenie parametrov a kriviek musí byť užívateľom 
nastaviteľné  podľa jeho potrieb áno

monitorované parametre :

EKG s vyhotovením dynamiky ST segmentu áno

rozsah merania respirácie 4-120 vdychov za minútu

SPO2 : meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie 
pletyzmografickej krivky áno

rozsah merania SpO2 40-100%

meranie neinvazívneho tlaku krvi manuálny a automatický režim

IBP tlaky : možnosť merania tlakov: artérialny tlak, 
centrálny venózny tlak, tlak v pľúcnici, ICP systolický, diastolický a stredný

možnosť merania intrakraniálneho tlaku digitálnou 
metódou s použitím snímačov, ktoré sú zaradené v 
kategorizačnom zozname pomôcok

áno

rozsah merania -40 až 320 mmHg

monitor optimalizujúci bilanciu tekutín monitorovaním 
parametrov SPV a PPV
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monitorovanie SPV mmHg

monitorovanie PPV %

teplota – meranie z 2.miest súčasne áno

vdychované a vydýchované koncentrácie CO2 %, kPA,mmHg paramagnetické meranie alebo iné s materiálom 
nespotrebného charakteru

vdychované a vydýchované koncentrácie kyslíka, rozdiel
vdychovanej mínus vydýchovanej koncentrácie áno

vdychované a vydýchované koncentrácie N2O 
vdychované a vydýchované koncentrácie použitého 
anestetika s automatickou detekciou

MACage a BAL áno

Monitoring spirometrie

Vt insp/exp,MV insp/exp,PEEP,Ppeak, Pplat,Compiliance 
Rezistence, slučky pľúcnej mechaniky (tlakobjem,prietokobjem) 
zobrazenie pľúcnej mechaniky s hodnotami Vo forme parametrov 
kriviek a slučiek

modul merania hladiny neuromuskulárneho bloku 
bežnými formami stimulácie :TOF, ST, DBS a stimulácia 
neuromuskulárnym liekom alebo ekvivalentný monitor

áno

monitor na meranie stavu mozgu počas anestézie  /BIS 
alebo entropia/ áno/Hodnota 0 až 100

neinvazívne monitorovanie hemodynamickej reakcie 
pacienta spôsobenej chir. stimulom a analgetickou 
medikáciou

áno/Hodnota 0 až 100

graf zobrazujúci vizualizáciu  kombinovaných účinkov 
anestetickej a analgetickej medikácie podávanej počas 
celkovej  anestézie. Grafické zobrazenie závislosti 
snímanej hodnoty hĺbky anestézy a hodnoty celkovej 
hemodynamickej reakcie  pacienta spôsobenej 
chirurgickým stimulom a analgetickou medikáciou.

áno/online grafické znázornenie v 4 poliach x,y grafu

kompletné príslušenstvo potrebné na uvedenie do 
prevádzky : EKG káble, saturačný senzor, manžeta na 
snímanie neinvazívneho tlaku, káble na meranie 
invazívneho tlaku 2 ks, teplotná sonda 1 ks, spotrebný 
materiál na meranie koncentrácie plynov v dýchacej 
zmesy, hĺbky anestézy a hladiny neuromuskulárneho 
bloku.

áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Vrátane dopravy na miesto plnenia

2. Vrátane inštalácie na mieste plnenia, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného 
tovaru na mieste plnenia a zaškolenia personálu min. 3 osoby max. 1 hodiny

3. Prístroj musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný Objednávateľ si vyhradzuje právo na kompletnú dodávku všetkých 
častí predmetu zákazky a naopak, nepripúšťa možnosť dodávok len čiastkových častí predmetu zákazky.

4. Požaduje sa záručná lehota minimálne 24 mesiacov. Počas záručnej lehoty dodávateľ vykoná bezplatne preventívne 
prehliadky predmetu zmluvy vo výrobcom predpísanom rozsahu a intervale podľa servisného manuálu.

5. Nástup na servis do 24 hodín od nahlásenia poruchy objednávateľom.

6. Lehota dodania je maximálne 5 týždňov odo dňa uzatvorenia zmluvy automatizovaným systémom prostredníctvom 
elektronického trhoviska (ET).

7. Dodávateľ môže vystaviť faktúru až po úplnom dodaní, inštalovaní a sprevadzkovaní predmetu zmluvy, po zaškolení 
personálu a po podpísaní preberacieho protokolu Objednávateľom.

8. Splatnosť faktúry je 30 dní od vystavenia faktúry.

9. Do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy automatizovaným systémom prostredníctvom ET, teda ešte pred samotnou 
dodávkou predmetu zákazky/zmluvy sa požaduje predložiť od Dodávateľa na adresu Objednávateľa :

10. 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 popis ponúkaného prístroja, s uvedením obchodného názvu, resp. typov označenia a údajmi deklarujúcimi
technické parametre ponúkaných prístrojov.
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11. 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.

12. Vyhlásenie o zhode.

13. Potvrdenie, že dodávateľ je oprávnený predávať, uvádzať do prevádzky a poskytovať servis vzťahujúci sa na predmet 
zmluvy. Ak je toto potvrdenie vydané v inom ako slovenskom alebo českom jazyku, vyžaduje sa jeho úradný preklad do jazyka
slovenského.

14. Certifikát-Osvedčenie o odbornom vyškolení servisného technika, ktorý bude vykonávať inštaláciu, záručný servis 
predmetu zmluvy na konkrétny prístroj.

15. Kód ŠÚKL, overený prostredníctvom databázy, ak je to uplatniteľné.

16. Rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba, v prípade plnenia zahŕňajúce rôzne 
sadzby DPH.

17. Dodávateľ je povinný najmenej 2 pracovné dni pred dňom dodania v čase od 08:00 do 15:00 h. kontaktovať Objednávateľa
o dodaní predmetu zmluvy.

18. Dodaním predmetu zmluvy sa rozumie dodanie so servisnou dokumentáciou, ktorá musí obsahovať návod na použitie v 
slovenskom alebo českom jazyku, preberací protokol a protokol o zaškolení obsluhy.

19. Dodávateľ je povinný zabezpečiť bezplatné poskytnutie autorizovaného záručného servisu a bezplatnej údržby predmetu 
zmluvy počas trvania záručnej doby.

20. Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzatvorením tejto zmluvy riadne oboznámil s Technickou špecifikáciou predmetu 
zákazky a Osobitými požiadavkami pre plnenie predmetu zákazky.

21. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak v momente uzavretia zmluvy nie je Dodávateľ zapísaný v Registri 
partnerov verejného sektora v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a k zápisu do tohto registra nedôjde do 30 dní od 
momentu uzavretia zmluvy alebo bol vymazaný z Registra partnerov verejného sektora v dobe trvania zmluvy.

22. Ukončenie zmluvy, podmienky ukončenia, forma a dôvody ukončenia zmluvy Objednávateľom :

a) odstúpením od zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných podmienok, ktoré ako podstatné porušenie označil v zmluve 
Objednávateľ v bode XX. Osobitých požiadaviek na plnenie,

b) odstúpením od zmluvy z dôvodov a za podmienok uvedených vo Všeobecných zmluvných podmienkach OPET-u a podľa 
ustanovení Obchodného zákonníka.

23. Ukončenie zmluvy z dôvodu podľa bodov 22. a) a b) nastane dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy z 
dôvodov uvedených v príslušných ustanoveniach Všeobecných zmluvných podmienok OPET-u Dodávateľovi v listinnej forme.

24. V prípade pochybnosti sa má za to, že odstúpenie-ukončenie zmluvy je účinné na tretí deň po odoslaní oznámenia o 
odstúpení od zmluvy, tak ako to stanovujú podmienky OPET-u, VZP OPET-u.

25. Pre ukončenie zmluvy dohodou zmluvných strán sa vyžaduje:

a) vyhotovenie dohody o ukončení zmluvy písomne v listinnej forme,

b) aby dohoda o ukončení zmluvy obsahovala podstatné náležitosti súvisiace s ukončením zmluvy a vysporiadaním záväzkov 
zmluvných strán a termín/dátum ukončenia zmluvy.

26. Ukončenie zmluvných strán dohodou zmluvných strán nastane ku dňu, ktorý je určený v dohode o ukončení, inak ku dňu 
jej podpísania a zverejnenia podľa príslušných predpisov.

27. V dokumente o ukončení zmluvy musia byť uvedené podstatné náležitosti :

a) dôvody ukončenia zmluvy,

b) termín/dátum ukončenia zmluvy,

c) platnosť a účinnosť dokumentu zakladajúceho ukončenie zmluvy,

d) vzájomné vysporiadanie finančných a iných záväzkov, ktoré vznikli medzi zmluvnými stranami sú oprávnené ku dňu 
ukončenia zmluvy.

28. Porušenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z plnenia predmetu tejto zmluvy ako aj osobitných požiadaviek plnenia podľa
tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných záväzkov zo strany Dodávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že ak
na strane Dodávateľa nedôjde k odstráneniu podstatného porušenia zmluvného záväzku v dodatočnej, najmenej 5-dňovej 
lehote určenej v písomnej výzve Objednávateľa, Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru
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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:

11.08.2018 14:00:00 - 13.09.2018 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: kus
Požadované množstvo: 2,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 52 600,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 63 120,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 09.08.2018 11:38:01

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

Dodávateľ:
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o. 
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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