Kúpna zmluva č. Z20158530_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:

ULTRAMED s.r.o.

Sídlo:

Š. Moysesa 431/14, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika

IČO:

36638404

DIČ:

2022011651

IČ DPH:

SK2022011651

Číslo účtu:

SK0311000000002621791043

Tel:

+421915159888

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

artroskopická videozostava

Kľúčové slová:
CPV:

artroskopická zostava, artroskopická veža, artroskop, endoskopická kamera, svetelný zdroj ,LCD
monitor, endoskopický stojan, preplachová pumpa
33164000-7 - Laparoskopické prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategória služieb:

25. Zdravotnícke a sociálne služby

2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

monitor

"

19

kamerová snímacia hlavica - počet ovládacích tlačidiel

ks

2

svetelný zdroj - výkon xenonovej lampy

w

300

preplachová pumpa - kapacita pumpy

l/min

0,1

1,5

preplachová pumpa - oblasť tlaku

mmHg

0

200

preplachová pumpa - požadovaný prietok

l/min

0,10

1,50

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

artroskopická kamera

možnosť pripojenia 1CCD kamerových snímacích hlavíc

artroskopická kamera

možnosť pripojenia SDTV kamerových snímacích
hlavíc,ktoré sú používané na pracovisku
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Minimum

Maximum

Presne

artroskopická kamera

ukladanie snímok na pamätovú kartu vloženú do kamery

artroskopická kamera

prezeranie snímok z pamätovej karty priamo v menu
kamery
ovládanie funkcií kamery z ovládačov umiestnených na
kamerovej snímacej hlave
súčasťou je klávesnica pre ovládanie funkcií kamery

artroskopická kamera
artroskopická kamera
artroskopická kamera
artroskopická kamera

programovatelné ovládače funkcií kamery na prednom
ovládacom paneli kamery
používatelské prednastavenia kamery

kamerová snímacia hlavica

ovládacie tlačidlá funkcií kamery 2ks

kamerová snímacia hlavica

videoadaptér pre uchytenie optiky a zaostrenie snímaného
obrazu
xenonový zdroj svetla

artroskopický svetelný zdroj
artroskopický svetelný zdroj
artroskopický svetelný zdroj

možnosť manuálneho prepnutia na záložnú lampu v
prípade nefunkčnosti xenonovej lampy
ukazovateľ životnosti xenonovej lampy na ovládacom paneli

artroskopický svetelný zdroj

životnosť xenonovej lampy min. 500 prevádzkových hodín

artroskopický svetelný zdroj

LCD monitor

automatická úprava intenzity osvetlenia podľa potreby
endoskopickej kamery
manuálna úprava intenzity osvetlenia podľa potreby
endoskopickej kamery
SDTV

LCD monitor

19"

stojan pre artroskopickú zostavu

5 policový stojan

preplachová pumpa

kapacita pumpy 0,1 - 1,5 l/min

preplachová pumpa

obkasť tlaku 0 - 200 mmHg

preplachová pumpa

zobrazenie požadovaného tlaku 0 - 200 mmHg

preplachová pumpa

zobrazenie aktuálneho tlaku 0 - 350 mmHg

preplachová pumpa

požadovaný prietok 1,01 - 1,50 l/min

preplachová pumpa

hadice k preplachovej pumpe,možnosť pripojenia na 2 vaky

artroskopický svetelný zdroj

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
Záručnú dobu požadujeme 24 mesiacov
Splatnosť faktúry 60 dní
Názov

Upresnenie

kompatibilita

artroskopická videozostava Olympus OTV-S7 používaná na pracovisku

2.5
Popis

Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
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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:
10.6.2015 10:36:00 - 19.6.2015 10:36:00

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
1.2, účinná zo dňa 10.3.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 24 800,00 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 29 760,00 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 1.2, 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/
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V Bratislave, dňa 1.6.2015 11:28:01
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ULTRAMED s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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