Kúpna zmluva č. Z201623053_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:

TIMED, s.r.o.

Sídlo:

Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

00602175

DIČ:

2020459067

IČ DPH:

SK2020459067

Číslo účtu:

SK3211110000001043475000

Tel:

+421248209511

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Elektronický stapler s príslušenstvom

Kľúčové slová:

elektronický stapler

CPV:

33169000-2 - Chirurgické nástroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

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:
• Elektronický stapler s príslušenstvom pre transekciu a resekciu orgánov
• 1. elektronický stapler na 100 resterilizačných cyklov alebo 900 aplikácií náplne
• 2. adaptér pre použitie náplní pre laparoskopické zákroky na 50 resterilizačných cyklov alebo 300 aplikácií náplne
• 3. pomôcka pre vloženie nabíjateľnej batérie do tela staplera
• 4. nabíjateľná batéria na 300 nabití
• 5. nástroj pre manuálne ovládanie adaptéra
• 6. sterilizačná prepravka

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

1.1 STAPLER - množstvo

kus

1

2.1 ADAPTÉR - množstvo

kus

2
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Minimum

Maximum

Presne

3.1 NÁSTROJ - množstvo

kus

1

4.1 BATÉRIA - množstvo

kus

2

5.1 NÁSTROJ - množstvo

kus

1

6.1 PREPRAVKA - množstvo

kus

1

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

1.2 typ artikulácie náplne

plne elektronická ovládaná tlačidlom

1.3 typ a rozsah artikulácie

plynulá ovládaná tlačidlom, do 45 stupňov

1.4 typ rotikulácie náplne

plne elektronická ovládaná tlačidlom

1.5 uzatváranie náplne

plne elektronické, ovládané tlačidlom

1.6 aplikácia náplne

plne eletronická, ovládaná tlačidlom

1.7 otváranie náplne

plne elektronické, ovládané tlačidlom

1.8 automatické centrovanie artikulovanej náplne
1.9 systém kontroly rýchlosti aplikácie náplne

áno, plne elektronické po súčasnom stlačení otváracieho a
uzatváracieho tlačidla
áno, mikroprocesorom riadený

1.10 samočinný automatický monitoring počas aplikácie náplne

áno, do 1000 kalkulácií systému za sekundu

1.11 univerzálny systém

áno, pre resekciu mäkkých tkanív v brušnej a hrudnej dutine

1.12 možnosť použiť lineárne náplne pre extrémne jemné tkanivo

áno, 2x3rady s výškou svorky 2mm

1.13 možnosť použiť lineárne náplne pre cievne až stredne hrubé
tkanivo
1.14 možnosť použiť lineárne náplne pre normálne až hrubé tkanivo

áno, 2x3rady s výškami svoriek 2.0 , 2.5 , 3.0 mm na každej
strane
áno, 2x3rady s výškami svoriek 3.0 , 3.5 , 4.0 mm na každej
strane
áno, 2x3rady s výškami svoriek 4.0 , 4.5 , 5.0 mm na každej
strane
áno, pre normálne a extrémne hrubé tkanivá

1.15 možnosť použiť lineárne náplne pre extrémne hrubé tkanivá
1.16 možnosť použiť zahnuté radiálne náplne pre hrudnú a brušnú
chirurgiu
1.17 indikátory náplne, adaptéra a rúčky
1.18 stavové indikátory
1.19 stavové indikátory životnosti jednotlivých komponentov a/alebo
aplikácie náplne
2.4

áno, na spodnej strane rúčky, 3x zelené LED
áno, 2x na každej strane jeden, zelené alebo modré
nasvietenie LED podľa typu signálu
áno, 5x na hornej strane rúčky

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 na podstatné
porušenie zmluvných podmienok.
Podstatné porušenie zmluvných podmienok je pre obstaráveteľa dôvodom na ukončenie zmluvného vzťahu.
Dodávateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve dodať obstaráveteľovi nový, doteraz nepoužitý prístroj.
Dodávateľ predloží najneskôr do troch pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy prospektový materiál k predmetu zmluvy, ktorý musí
obsahovať technické a funkčné vlastnosti predmetu tak, aby na ich základe mohol obstarávateľ posúdiť splnenie technických a
funkčných parametrov predmetu zmluvy.
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
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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:
14.9.2016 9:59:00 - 14.10.2016 9:59:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 1,0000
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: 28 183,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 33 820,00 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.
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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/

V Bratislave, dňa 5.9.2016 10:36:00
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
TIMED, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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