
Kúpna zmluva č. Z201828544_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: Media Comp. s.r.o.
Sídlo: Rovinka 268, 90041 Rovinka, Slovenská republika
IČO: 35731486
DIČ: 2021376775
IČ DPH: SK2021376775
Číslo účtu: SK8311000000002627107628
Telefón: 0903325191

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Novorodenecký inkubátor
Kľúčové slová: inkubátor, dvojstenný, novorodenci
CPV: 33152000-0 - Inkubátory; 51410000-9 - Inštalácia lekárskych zariadení; 60000000-8 - 

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Funkčná špecifikácia predmetu

Funkcia

Dvojstenný inkubátor pre starostlivosť o novorodencov v rôznom gestačnom veku s určením k starostlivosti o novorodencov a 
nedonosené deti, vrátane dodávky tovaru na miesto určenia, inštalácie, zaškolenia obsluhy a záručného servisu

Inkubátor s integrovaným centrálnym monitorom, s integrovanou automatickou reguláciou vlhkosti, s integrovaným modulom 
pre dávkovanie kyslíka, s integrovaným režimom klokankovania

V rámci liečby a starostlivosti o novorodencov musí inkubátor poskytovať liečbu teplom pomocou regulácie teploty vzduchu 
alebo regulácie teploty kože, zvlhčovanie vzduchu, liečbu O2 pomocou regulovaného obohacovania O2, ošetrovanie cez 
otvory na ruky alebo veľkým čelným príklopom

V inkubátore musí byť zabezpečené monitorovanie teploty vzduchu, teploty kože, relatívnej vlhkosti vzduchu, koncentrácie O2

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Novorodenecký inkubátor ks 2

Rozmery lôžka pre pacienta-dĺžka mm 730

Rozmery lôžka pre pacienta-šírka mm 370

Nastaviteľný sklon lôžka (zvýšenie alebo zníženie polohy
hlavy) ° (stupne) 12

Hlučnosť vo vnútri inkubátora dB 49
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Regulácia teploty vzduchu nastaviteľná (maximálny krok 
nastavenia 0,1°C) v rozsahu min. °C 20-39

Regulácia teploty kože nastaviteľná (maximálny krok 
nastavenia 0,1°C) v rozsahu min. °C 34-38

Nastavovanie dávkovania O2 do inkubátora (maximálny 
krok nastavenia 1 %) v min. rozsahu % 21-65

Regulácia vlhkosti nastaviteľná (maximálny krok 
nastavenia 1 % r.v.) v min. rozsahu % r.v. 30-90

Počet vstupných portov na ruky ks 6

Napájanie inkubátora V/Hz 230/50

Integrované napájacie zásuvky, pre napäťový/sieťový 
rozsah V/Hz 230/50

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Integrovaný centrálny monitor v slovenskom jazyku 
alebo zrozumiteľné piktogramy zobrazujúce všetky 
prevádzkové stavy, nastavované a merané hodnoty

áno

Analýza trendov na grafické a numerické zobrazovanie 
meraných parametrov Teplota kože 1, Teplota kože 2, 
Teplota vzduchu,Vlhkosť, Koncentrácia O2

áno

Analýza trendov s nastavením časovej osi pre vybraný 
meraný parameter v min. zobrazení za posledné 2; 4; 8; 
12; 24 hodín

áno

Identifikácia inkubátora v stave alarmu viditeľným 
alarmovým svetlom a akustickým signálom áno

Prístup k pacientovi min. z troch strán, na oboch 
stranách odnímateľné steny, polohovateľné, naklápacie 
a vysúvacie lôžko, steny inkubátora s veľkými vstupnými
portami a prechodkami

áno

Naklápanie lôžka mechanické alebo elektrické s 
ovládaním na inkubátore áno

Steny inkubátora obojstranne otváracie, usmerňovače 
prúdu vzduchu eliminujúce tepelné straty, 
zabezpečujúce prevenciu radiačných strát tepla na 
minimum, zároveň udržiavajúce maximálnu tepelnú 
stabilitu aj počas manipulácie so zariadením

áno

Obojstranne elektrický, výškovo nastaviteľný podvozok 
inkubátora áno

Uloženie RTG kazety do zásuvky, ktorá je prístupná z 
vonkajšej strany inkubátora, pacient sa môže 
röntgenovať v inkubátore bez toho, že by sa musel 
prenášať alebo zdvíhať. Röntgenová zásuvka sa musí 
dať jednoducho vyťahovať

áno

Servoriadený zvlhčovací systém garantujúci sterilné 
prostredie zobrazujúci meranú RH v %, vrátane 
resterilizovateľnej nádoby s objemom nádoby minimálne 
1500 ml

áno

Integrovaná automatická regulácia vlhkosti. V režime 
nastavenia automatického zvlhčovania sa požadovaná 
hodnota vlhkosti vypočítava a nastavuje systémom 
automaticky, v závislosti na nastavenej teplote vzduchu 
v inkubátore

áno

Integrovaný modul pre servo dávkovanie a meranie 
kyslíka áno

Vzduchový a kožný režim riadenia teploty v inkubátore, 
dva kanály merania teploty áno

Integrovaný režim klokankovania áno

Minimálne 3 integrované prídavné, sieťové, napájacie 
zásuvky pre zapojenie ext. zariadení (pumpa, dávkovač, 
monitor,….)

áno
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Funkcie riadiacich prvkov a spätnoväzobné hlásenia sa 
testujú zapínaním a vypínaním po zapnutí inkubátora sa 
vykonáva samočinný test všetkých pamätí systému 
mikroprocesorového riadenia a bezchybný chod 
programových segmentov

áno

Samočinný test všetkých pamätí systému 
mikroprocesorového riadenia a bezchybný chod 
programových segmentov vykonáva aj v 10 minútových 
intervaloch počas prevádzky, pri tom skúška všetkých 
modulov, ktoré sú v inkubátore k dispozícii, akékoľvek 
chybové hlásenie sa zobrazuje aj keď je chybný modul 
vypnutý

áno

Príslušenstvo

O2 hadica; držiak hadíc pre ventiláciu, odsávanie a výživu, 
box/zásuvka na uskladnenie materiálu, polica na uloženie monitora
vitálnych funkcií, min. 1 tyč na uchytenie infúznej techniky, 2x 
eurolišta

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia a uvedenie 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 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 do prevádzky min. 24 mesiacov

Garancia zabezpečovania bezplatného 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 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 sa 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 sa 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 sa 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 sa podstatné porušenie zmluvných podmienok.
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2.4 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:

11.07.2018 14:00:00 - 03.09.2018 13:49:00

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: 23 998,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 28 797,60 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 09.07.2018 10:38:08

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

Dodávateľ:
Media Comp. s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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