Kúpna zmluva č. Z20158610_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:

UNOMED spol. s r. o.

Sídlo:

Zlatovská 2211, 91101 Trenčín, Slovenská republika

IČO:

00612791

DIČ:
IČ DPH:

SK2020383222

Číslo účtu:
Tel:

0326505000

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Špeciálny zdravotnícky materiál

Kľúčové slová:

Vigileo, arteriálny tlak, Flo Trac, tlakový prevodník, katéter, trojcestný kohút, hodinová diuréza,
unometer
33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu); 33123210-3 - Prístroje na monitorovanie srdca; 33141642-2 - Príslušenstvo k drénom;
33141615-4 - Vaky na moč; 33141127-6 - Absorbovateľné prostriedky na zastavenie krvácania;
33141322-3 - Arteriálne ihly; 33141411-4 - Skalpely a čepelky; 33195000-3 - Systém monitorovania
pacientov
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:
• 1. Flo Trac - snímač pre minimálne invazívne kontinuálne monitorovanie srdcového výdaja, vývrhového objemu a variácie
vývrhového objemu na monitore Edwards Vigileo
• 2. Leader-Cath - katéter podľa Seldingera na monitorovanie periférneho arteriálneho tlaku
• 3. Trojcestný kohútik - Variabilný trojcestný ventil, otočný o 360°
• 4. Unometer Safeti Plus - Systém na sledovanie hodinovej diurézy
• 5. Tlakový prevodník - Súprava Edwards Lifesciences na monitorovanie tlaku s jednorázovým snímačom tlaku TruWave
(model série PX) je sterilná súprava na jedno použitie, určená na pripojenie ku katétrom na monitorovánie tlaku.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1. Flo Trac

ks
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Minimum

Maximum

Presne
1

2. Leader-Cath

ks

20

3. Trojcestný kohútik

ks

600

4. Unometer Safeti Plus

ks

20

5. Tlakový prevodník

ks

20

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

1. FloTrac
FloTrac
FloTrac

snímač pre monitorovanie srdcového výdaja, snímač pre
monitorovanie vývrhového objemu
snímač pre monitorovanie variácie vývrhového objemu

FloTrac

snímač pre monitorovanie arteriálneho tlaku

vhodný pre monitory

Edwards Lifesciences Vigileo, EV1000

použitie pre invazívne monitorovanie arteriálneho tlaku

rôzne monitory vitálnych funkcií

kalibrácia
cievny prístup

údaje pacienta (vek, pohlavie, BSA) a nulovanie na
atmosférický tlak
arteriálny prístup

rozsah pulznej frekvencie

20 – 200 úderov/min.

aktualizácia hodnôt srdcového výdaja

každých 20 s

doba použitia snímača pre monitorovanie

96 hodín

súčasti setu FloTrac

snímač FloTrac

súčasti setu FloTrac

infúzna súprava

súčasti setu FloTrac

predlžovacia hadička 60’’ (152 cm)

súčasti setu FloTrac

sterilné čiapočky na uzatvorenie portov snímača FloTrac

2. Leader-Cath

Seldingerova metóda zavádzania

katéter z transparentného PE, RTG kontrastný

áno

konštantný prenos tlaku počas celej doby

áno

veľkosť katétra

G18x10 cm

kanyla

G19x54 mm

3. Trojcestný kohútik
otočný o 360°

áno

3xLuer-Lock konektor / 2x female, 1x Male/

áno

Lipidorezistentný

áno

Vymeniteľné farebné čapičky pre lepšiu identifikáciu

áno

4. Unometer Safeti Plus

100% uzavretý a kompaktný systém

Zberná komora 500ml, vertikálne vyprázdňovanie zbernej komory,
lineárna stupnica
Graduácia na presné hodinové meranie diurézy

áno

škála merania po 1 ml do 40-50ml, po 5 ml do 100-150ml, po 10-20ml
do 500ml
2l zberný vak s výpusťou, s 110cm hadičkou a spätným ventilom v
zbernom vaku-zabránenie retrogr. infekcie
5µ hydrofóbne vzduchové ventily na zaistenie prúdenia vzduchu v
systéme
Špirála na hadičke proti zalomeniu

áno

Hadička s dvojitým lúmenom

áno

Konektor s bezihlovým odberovým portom KombiKon a spätným
ventilom

áno
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áno

áno, spätný ventil 2x
áno
áno

Univerzálny port je možné použiť s väčšinou štandardných striekačiek

áno

Závesný aparát-okrúhly hák, pripevňovacie popruhy a šnúrky

áno

„Face up“ transport

áno

Pozitívna vzorka na bakteriálny rast po 7 dňoch

všetky vzorky negatívne

5. Tlakový prevodník

jednorazový, sterilne balený set

jednoduchý preplach, vodotesné prepojenie kábla, mechanicky odolné
pripojenie,integrovaný nulovací ventil, zlátené kontakty
rýchlosť kontinuálneho preplachu

áno

priehľadná konštrukcia – umožňujúca vizuálnu detekciu vzduchových
bublín, rezonančná frekvencia membrány 22 Hz
set obsahuje:

áno

set obsahuje:

1 ks tlaková hadička černená 150 cm s kohútom

set obsahuje:

1 ks infúzna súprava

2.4

3 ml/hod

1 ks tlakový prevodník

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Predmet plnenia (tovar): musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.
Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.
2. Spôsob, čas a miesto dodania tovaru:
a) plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej objednávky kupujúceho podľa jeho aktuálnych
prevádzkových potrieb,
b) miesto dodania a oprávnená osoba kupujúceho pre účely dodania a prevzatia tovaru bude upresnená dodávateľovi bezodkladne
po účinnosti zmluvy,
c) súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo , číslo objednávky,
ŠUKL kód, šarža
d) ak dodávateľ z objektívne nezavinených dôvodov nemá možnosť dodať tovar, je oprávnený po predchádzajúcom písomnom
súhlase kupujúceho dodať jeho ekvivalent, dôkazné bremeno nemožnosti dodať tovar je na strane dodávateľa,
e) kupujúci pripúšťa dodanie vo forme inovácie tovaru pri súčasnom dodržaní všetkých dohodnutých podmienok.
3. Platobné podmienky:
Kupujúci uhradí kúpnu cenu:
- na základe dodávateľom vystavenej faktúry za prevzatú ucelenú časť tovaru,
- splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry kupujúcemu, ak nie je
dohodnuté inak
4. Osobitné ustanovenia o ukončení platnosti zmluvy:
a) kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť:
- 1) ak dodávateľ písomne oznámi, že nie je z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov schopný plniť dodávky tovaru
-2) ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky
b) odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia dodávateľovi,
c) kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy oprávnený nespotrebovaný tovar vrátiť dodávateľovi a tento je povinný ho na svoje
náklady protokolárne prevziať a vystaviť dobropis.
d) v prípade porušenia akýchkoľvek povinností dodávateľa, je kupujúci oprávnený účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
vzniknutých finančných nákladov, ktoré by kupujúcemu v prípade splnenia povinnosti dodávateľom nevznikli,
5. Dodávateľ predloží kupujúcemu v uzatvorenej obálke označenej heslom "NEOTVÁRAŤ súťaž na adresu kupujúceho, v lehote
najneskôr do 10 pracovných dní od účinnosti zmluvy nasledovné doklady, ktorými preukáže splnenie požiadaviek kupujúceho na
tovar:
a) prospektový materiál ponúkaného tovaru:
- na CD/DVD nosiči vo formáte, ktorý umožňuje bezproblémovú tlač,
- musí obsahovať popis technických vlastností, parametrov a hodnôt tovaru tak, aby na ich základe mohol kupujúci jednoznačne
posúdiť splnenie všetkých ním požadovaných technických vlastností na tovar,
Strana 3 z 5

- musí byť predložený v slovenskom jazyku, resp. v českom jazyku, resp. v anglickom jazyku;
b) neoverenú kópiu Potvrdenia ŠUKL k tovaru - výstup z databázy registrovaných/evidovaných zdravotníckych pomôcok, resp. iné
doklady, ktoré nahrádzajú požadované potvrdenie,
c) Vyhlásenie uchádzača o podiele zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám a o navrhovaných subdodávateľoch (ak
dodávateľ nemá v úmysle zadať podiel zákazky tretím osobám Vyhlásenie nepredkladá). Uchádzač vo vyhlásení uvedie:
- podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám,
- navrhovaných dodávateľov,
- čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o
verejnom obstarávaní.
e) Ponukový list, v ktorom dodávateľ uvedie všetky ponúkané tovary, ktoré spĺňajú technickú špecifikáciu predmetu zákazky a budú
dodané za rovnakú kúpnu cenu. Kupujúci je oprávnený objednať ktorýkoľvek tovar z Ponukového listu. Ponukový list musí obsahovať
údaje (za každý ponúkaný tovar samostatne):
- katalógové číslo ponúkaného tovaru,
- názov ponúkaného tovaru,
- ŠUKL kód ponúkaného tovaru,
- mernú jednotku ponúkaného tovaru,
- jednotkovú cenu bez DPH za MJ ponúkaného tovaru,
- sadzbu DPH,
- jednotkovú cenu s DPH za MJ ponúkaného tovaru.
6. Dodávateľ je povinný počas trvania zmluvného vzťahu písomne informovať kupujúceho:
a) o každej zmene údajov týkajúcich sa tovaru (napr. kód ŠUKL, kategorizačný kód MZ SR a pod.),
b) a o každej zmene ceny tovaru vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov,
c) termín oznámenia : bezodkladne najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny,
d) k oznámeniu dodávateľ povinne priloží kópie dokladov preukazujúcich oprávnenosť vykonaných zmien údajov, resp. ceny a
súčasne aj návrh dodatku, ktorým sa táto zmena zmluvne upraví.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

FloTrac

FloTrac.docx

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:
3.6.2015 15:01:00 - 7.12.2015 15:01:00

3.3

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

bal

Množstvo:

7,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 6 107,00 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 7 328,40 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 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015, 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.

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 1.2, účinná zo dňa 10.3.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 25.5.2015 15:40:01
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
UNOMED spol. s r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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