Kúpna zmluva č. Z201617480_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Fakultná nemocnica Trnava

Sídlo:

A. Žarnova 11, 91775 Trnava, Slovenská republika

IČO:

00610381

DIČ:

2021191084

IČ DPH:

SK 2021191084

Číslo účtu:

SK 5481800000007000281238

Tel:

421 335938149

Dodávateľ:
Obchodné meno:

POLYMED medical SK, s.r.o.

Sídlo:

Zámocká 30, 81101 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

36365785

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

00420774450511

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Prenosný defibrilátor PARAMEDIC CU-ER5

Kľúčové slová:

Defibrilátor, prenosny defibrilátor, defibrilátor Paramedic, defibrilátor Paramedic CU-ER,
zdravotnický prístroj, displej, LCD, defibrilačné elektrody, elektrody, krivka, bifázicka krivka, energia,
AED, prístroj.
33120000-7 - Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje; 33123000-8 - Kardiovaskulárne
prístroje; 33123210-3 - Prístroje na monitorovanie srdca; 33170000-2 - Anestézia a resuscitácia;
33172200-8 - Prístroje na resuscitáciu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

CPV:
Druh/y:
Kategória služieb:

2.2

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Bifázický defibrilátor EKG, rychlý, jednoduchý s priamymi funkčnými tlačidlami, použitie pri dospelých pacientoch a deťoch
od 0 roku veku.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Defibrilátor

ks

2

Uhlopriečka monitora

cm

10,2

Hmotnosť s pádlami

kg

4,7

Rozmery

mm

455x365x105

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne

Pracovný režim

manuálny/poloautomatický

EKG

3-zvodové, zvody I, II, III

Výboj

bifázický

Energia pre manuálny režim

nastaviteľná 1-200 J

Energia pre AED režim

150 J

Elektrody

jednorázové multifunkčné alebo pre opakované použitie

Doba prvého nabitia

&lt; 10 sekund

Indikácia pre AED výboj

ÁNO

Synchronizacia výboja s EKG krivkou

ÁNO

Hlasové a textové výzvy

v českom jazyku

Testovanie prístroja

automatické denné, týždenné, mesačné a uživateľské

Uchovanie dát: externá pameť

na 42 hod. udalosti a záznamu EKG

Možný prenos dát do PC

pomocou UART/IrDA

Napájenie

sieť, zabudovaná dobíjateľná bateria, automob. napájanie

Obsah sady

Kapacita batérie na 1 nabitie

defibrilačný prístroj, defibrilačné elektródy pre opakované
použitie, 3-zvodový EKG kábel, sieťový kábel + adaptér,
vnútorná bateria
200 x 200 J výboj

Interná Flash pamäť

12 hodín udalostí a EKG záznamov

Možnosť uchovania dát na externej pamäti Data Card

42 hodín udalostí a EKG záznamov a 1 hodina hlasového
záznamu
ÁNO

Možnosť dovybaviť prístroj SpO2 modulom
2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Nedodržanie čo i len jednej podmienky a požiadavky obstarávateľa uvedenej v opisnom formulári sa považuje za podstatné
porušenie zmluvných podmienok
Prístroj musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný
Pri dodaní požadujeme doložiť certifikát alebo vyhlásenie o zhode
Záručnú dobu požadujeme 24 mesiacov
Splatnosť faktúry 60 dní
Nástup servisného technika na opravu do 48 hodín od nahlásenia
Názov

2.5
Popis

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Trnava

Ulica a číslo:

A. Žarnova 11

Čas / lehota plnenia zmluvy:
26.7.2016 8:19:00 - 30.9.2016 8:19:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 2,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 8 573,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 288,00 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, 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 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
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V Bratislave, dňa 18.7.2016 8:56:00
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
POLYMED medical SK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 4 z 4

