Kúpna zmluva č. Z201811542_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Fakultná nemocnica Trnava
A. Žarnova 11, 91775 Trnava, Slovenská republika
00610381
2021191084
SK 2021191084
SK 5481800000007000281238
421 335938149

Dodávateľ:
Obchodné meno:

NIMAG, spol. s r.o.

Sídlo:

Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31337775

DIČ:

2020343391

IČ DPH:

SK2020343391

Číslo účtu:

SK9075000000004020362955

Telefón:

0905257958

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Ultrazvukový prístroj

Kľúčové slová:

USG prístroj, diagnostika

CPV:

33124120-2 - Diagnostické ultrazvukové prístroje; 33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Ultrazvukový prístroj

Funkcia
USG prístroj :
Plne digitálny ultrazvukový prístroj pre gynekológiu so 4D zobrazením
Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Minimálne 21"LCD monitor s možnosťou nezávyslého
natočenia a skláňania
Minimálne 4 sondové konektory
Minimálne 10" dotykový displej pre úpravu zobrazenia a
pre meranie
Najmenej 70 aplikačných programov voľne
definovatelných podľa potreby oddelenia
Rýchle prepínanie aplikačných programov pomocou
dotykového displeja
Čiernobiely 2D obraz s možnosťou automatickej
jednotlačidlovej optimalizácie
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Minimum

Maximum

Presne

Compound zobrazenie pre lepšie rozlíšenie
Funkcia na odfiltrovanie šumu v obraze
Farebné dopplerovksé mapovanie (CFM)
Energetický doppler s možnosťou rozlíšenia smeru toku
(Angio, Power doppler)
Min. 3 rôzne technológie farebného mapovania prietokov
Spektrálny doppler pulzný PW s vysokou opakovacou
frekvenciou HPRF
M-mode
Súčasné zobrazenie čiernobieleho obrazu a toho istého
obrazu s farebným mapovaním v reálnom čase
Triplexný režim ( súčasne B-obraz, color-flow, spektrálny
doppler )
Harmonické zobrazenie min. 3 druhy
Možnosť merať doplerovský záznam z dvoch miest
súčasne
Trapezoidálne zobrazenie
Možnosť panoramatického scanovania
Write a read zoom
Možnosť nastavenia angle gain
SW pre punkcie
Elastografia na vaginálnej sonde
Základný software pre meranie dĺžok, plôch, objemov,
uhlov a rýchlostí
Automatické trastovanie dopplerovskej krivky v reálnom
čase s výpočtom EDV, PSV, PI a RI indexov
4D zobrazenie
STIC
Automatické meranie NT
Automatické nastavenie dopplerovského uhla a jeho
korekcia aj po zamrazení
Možnosť uloženia nameraných dát ( cievne, gyn., por.,
kardio ) vrátane UZ snímok do protokolu vo formáte
DICOM a v RAW data
Zobrazenie na LCD displeji počtu už prevedených
meraní pre každý parameter
Viedoprinter
USB port
Interný HDD
Ukladanie snímok a slučiek vo formáte *.bmp, *.jpg, *.tif,
*.avi
Sondové vybavenia :
Konvexsektorová sonda, minimálne 1-5 MHz
4D konvexná sonda, 3-7 MHz
Vaginálna sonda, minimálne 3-8 MHz
2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Cena je vrátane dopravy na miesto plnenia.
Vrátane inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaných zariadení
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Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Prístroj musí byť nový - nepoužívaný, nerepasovaný.
Požaduje sa záručná lehota v trvaní min. 24 mesiacov.
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 7
pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Dodávateľ predloží do 7 pracovných dní od uzavretia zmluvy Vyhlásenie o zhode a doplňujúce podklady k nemu, certifikát na
posudzovanie zhody výrobkov.
Do 7 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotnou dodávkou prístroja, požadujeme predložiť manuál, resp. užívateľskú
príručku na obsluhu ponúkaného prístroja v slovenskom, resp. českom jazyku, môže byť aj na CD nosiči.
Nástup servisného technika do 48 hodín od nahlásenia poruchy.
Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu - Dodávateľ odstráni poruchu v čo
najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu.
Spôsob, čas a miesto dodania tovaru: súčasťou dodávky musia byť: dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek
dodaného tovaru, inštalačný/odovzdávací protokol.
Úhrada predmetu zákazky bude realizovaná z účelovo vyčlenených finančných prostriedkov pridelených na tento účel zo
strany poskytovateľa MZ SR. V prípade neakceptovania procesu obstarania zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov,
resp. ak finančné prostriedky nebudú pridelené, objednávateľ si vyhradzuje právo od zmluvy odstúpiť.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok a zakladá právo objednávateľa odstúpiť od zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že svoje vzájomné pohľadávky nepostúpia (ani s nimi nebudú obchodovať) s treťou stranou bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností postúpenie
pohľadávky bez písomného súhlasu druhej strany spôsobuje neplatnosť takéhoto úkonu.Prípadný súhlas objednávateľa je
platný iba za podmienky, že bol udelený predchádzajúci súhlas zriaďovateľa objednávateľa MZSR.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č.
222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Od úspešného dodávaťeľa požadujeme do 7 dní po uzatvorení zmluvy predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet predmetu
zákazky.
Názov
2.4

Upresnenie
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. Žarnova 11

Čas / lehota plnenia zmluvy:
20.03.2018 14:59:00 - 31.12.2018 23:59:00
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3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.3, účinná zo dňa 1.3.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 62 000,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 74 400,00 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018, 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 3.3, účinná zo dňa 01.03.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 15.03.2018 16:40:02
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
NIMAG, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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