Kúpna zmluva č. Z201541108_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:

Henrich Sonnenschein - ITSK

Sídlo:

Fraňa Mojtu 22, 94901 Nitra, Slovenská republika

IČO:

37212931

DIČ:

1020103370

IČ DPH:

SK1020103370

Číslo účtu:

SK4702000000002198347155

Tel:

0905351632

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Napaľovací systém CD/DVD

Kľúčové slová:

Napaľovací systém CD/DVD

CPV:

30233153-8 - Čítačka a/alebo vypaľovačka kompaktných diskov (CD) a digitálnych univerzálnych
diskov (DVD); 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Tovar; Služba

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:
• Napalovanie CD/DVD pre potreby rádiológie

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

počet vstavaných mechaník CD/DCVD

min. 2 ks

konfigurácia napaľovačiek

2 CD/DVD napaľovačky

vstavaný printer

farebný printer na potlač CD/DVD

výrobná kapacita: počet CD/DVD v jednej sérii

100 CD/DVD

rýchlosť vypaľovania a tlače CD médií

min. 30 médií CD / hod.
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Minimum

Maximum

Presne

rýchlosť vypaľovania a tlače DVD médií

min. 15 médií DVD / hod.

kvalita tlače médií

min. 1440 dpi x 1440 dpi

rýchlosť tlače médií

min. 40 médií / hod. v kvalite 1440 dpi x 1440 dpi

úplne automatické a robotizované zariadenie

áno

prachuvzdorné a kompaktné prevedenie prístroja

áno

pripojenie cez rozhranie USB 3.0

áno

softvér na spracovanie výstupných dát z akejkoľvek modality pripojenej áno
na DICOM
softvér zároveň umožňuje tieto dáta exportovať do úplne
áno
automatizovaného a robotizovaného zariadenia
softvér spĺňa nasledujúce štandardy DICOM
podpora Dicom štrukturovaných reportov
softvér spĺňa nasledujúce štandardy DICOM

Store a Query/Retieve SCP Query/Retrieve archivovaných
štúdií z existujúceho PACS
súčasťou dodávky je počítač (PC) vhodný na prepojenie automatického áno
robota, a DICOM softvéru
pripojiteľnosť na sieť LAN
áno
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
Názov

2.5

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 číslo:

A. Žarnova 11

Čas / lehota plnenia zmluvy:
14.1.2016 8:30:00 - 18.1.2016 8:30:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

napalovací systém, riadiaci PC, SW, záruka 12 mes.

Požadované množstvo: 1,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
2.1, účinná zo dňa 1.12.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 666,67 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 600,00 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015, 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 2.1, účinná zo dňa 1.12.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 17.12.2015 9:38:06
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Henrich Sonnenschein - ITSK
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 3 z 3

