Kúpna zmluva č. Z201524748_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:

MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.

Sídlo:

Letná 47, 04001 Košice, Slovenská republika

IČO:

36605751

DIČ:

2022160910

IČ DPH:

SK2022160910

Číslo účtu:

SK5331000000004310210909

Tel:

0904508149

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Monitor vitálnych funkcií

Kľúčové slová:

monitor vitálnych funkcií, pacientský monitor, monitorovanie pacientov

CPV:

33195000-3 - Systém monitorovania pacientov; 33195100-4 - Monitory

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategória služieb:

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

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Pacientský monitor vitálnych funkcií určený na meranie a sledovanie parametrov životných funkcií pacientov

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

monitor vitálnych funkcií na kontinuálne sledovanie potrebných údajov
na farebnej obrazovke s min. veľkosťou uhlopriečky 26 cm
minimálny počet súčasne zobraziteľných kriviek

cm

26

počet

6

grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných parametrov,
trend, kurzor

hod

72

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Monitor musí spĺňať:
Modulárny monitor vitálnych funkcií s možnosťou budúceho rozšírenia o Áno
ďalšie moduly monitorovania. Vkladanie a vyberanie modulov musí byť
riešené tak, aby ho zvládol obsluhujúci personál ( modul CO2 , modul
entropie , modul zapisovača).
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Maximum

Presne

Zobrazenie mini trendov

Súčasne s krivkami a parametrami

prezeranie vo všetkých typoch trendov s následným vytlačením

Áno

odlišné optické a akustické alarmy

Áno

Centrálny displej s uživateľom nastavitelnými alarmovými hranicami

Áno

Možnosť výtlače na zabudovanej termotlačiarni a štandardnej laserovej Áno
tlačiarni
Alarmový indikátor s viditelnosťou priority alarmu v uhle 360°
Áno
stránka histórie alarmov so zobrazením všetkých alarmov chronologicky Áno
s vyznačením priority alarmu
Monitorované parametre:
Áno
- EKG (3 a 5 zvodové) so zobrazením arytmii

Áno

- Meranie ST segmentu

+9 mm/ -9 mm

- Krivka respirácie a hodnoty

Áno, rozsah minimálne 4 až 120 dychov/min

- SpO2 /krivky, hodnoty/

Áno

- Neinvazívny TK systolický, stredný, diastolický

Áno

- Nastavenie merania neinvazívneho tlaku v cykle , manuálne alebo
kontinuálne
- Nastavenie merania neinvazívneho tlaku v 4 rozdielnych krokoch s
možnosťou opakovania týchto krokov 1 až 25 krát
- Meranie Teploty

Áno

- Invazívny TK systolický, stredný, diastolický (2x vstup na meranie
invazívnych tlakov ) , meranie arterialneho tlaku , centrálneho
venózneho tlaku , meranie ICP
- Kompletné príslušenstvo - EKG káble, saturačný senzor, manžeta na
meranie neinvazívneho tlaku, káble na meranie invazívnych tlakov,
príslušenstvo pre meranie teploty

Áno

2.4

Áno
Áno

Áno

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Dodávateľ po uzavretí KZ v EKS do 14 pracovných dní zapožičia prístroj na 7 dní na skúšanie a testovanie požadovaných parametrov
Záručný servis od nahlásenia poruchy požadujeme do 48 hodín v pracovných dňoch
Pri dodaní požadujeme certifikát alebo vyhlásenie o zhode
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 2 hodín
Názov

Upresnenie

Požaduje sa dodanie predmetu Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok
zákazky: minimálne v
uvádzanej špecifikácii v
technických a osobitných
požiadavkách v opisnom
formulári
Objednávateľ nie je zdaniteľnou
osobou a je registrovaný pre
DPH na základe § 7 zákona o
DPH. Registráciou podľa § 7
Zákona o DPH nezískal
postavenie platiteľa DPH. V
prípade nákupu tovaru alebo
prijatia služieb od dodávateľa z
EU mu však vzniká povinnosť
zaplatiť slovenskú DPH na
Slovensku
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Na základe tohto nebude
dodávateľ z EÚ účtovať k cene
zahraničnú DPH, vo svojej
ponuke však musí uviesť
sadzbu a výšku DPH v zmysle
zákona SR č. 222/2004 Z.z. o
DPH a cenu vrátane DPH
Splatnosť faktúry 60 dní
2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

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:
14.10.2015 8:17:00 - 31.10.2015 8:17:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 666,67 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 200,00 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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.
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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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 2.10.2015 8:56:00
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
MEPIS HEALTHCARE, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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