Kúpna zmluva č. Z201526442_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:

POLYMED medical SK, s.r.o.

Sídlo:

Zámocká 30, 81101 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

36365785

DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Tel:

00420774450511

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Infúzna volumetrická pumpa

Kľúčové slová:

Volumetrická, volumetrická pumpa, objemová pumpa, pumpa, procesor, infúzny set, infúzna pumpa,
set, detektor, detektor bublin, tlak, oklúzny tlak, LCD, LCD displej, ohrev, ohrev infúzie, #pmd,
kvapkový senzor, senzor, alarm, zvukový senzor, vizuálny senzor.
33000000-0 - Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti;
33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie; 33120000-7 - Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje;
33190000-8 - Rôzne lekárske zariadenia a výrobky; 33194000-6 - Prístroje a nástroje na transfúziu
a infúziu; 33194100-7 - Prístroje a nástroje na infúziu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)
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:
• Infúzna objemová pumpa pre podávanie infúznej terapie vhodná pre všetky nemocničné oddelenia, intenzívnu starostlivosť.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Cieľový objem

ml

0

9999

Rýchlosť infúzie

ml/h

0,1

1500

Nastavenie rýchlosti s krokom nad 100 ml/h/h

ml/h

1

Nastavenie rýchlosti s krokom do 99,9 ml/h

ml/h

0,1

Preplach

ml/h
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200

1000

Presne

KVO

ml/h

1

5

Bolus

ml/h

200

1000

Presnosť dávkovania (odchylka +/-)

%

5

Hmotnosť vrátane batérie

kg

1,8

Oklúzne tlaky

úroveň

Najnižší oklúzny tlak

mmHg

50

Najvyšší oklúzny tlak

mmHg

1100

Rozmery

mm

129x130x215

Napájanie z batérie

hod.

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Súčasťou pumpy je neoddeliteľný senzor kvapiek - kvapkový senzor

monitorovanie priebehu infúzie

Možnosť zadania dávky v ug/kg/min

áno

Pumpa s dvoma procesormi

áno

Osvetlenie priestoru pre vkladanie infúzneho setu pri otvorení dvierok

áno

Funkcia ohrevu infúzneho setu so svetelnou indikáciou

áno

Infúzne súpravy

možnosť používania inf. súprav pre rôznych výrobcov

Zvukový alarm s nastav. hlasitosťou a vizuálny alarm

áno

Umožnenie zmeny rýchlosti bez prerušenia dávkovania

áno

Bolus

manuálny, automatický

Možnosť programovania infúzie v režime objem/čas, ml/h, kvapky/min.

áno

Alarmy
Externé pripojenie

okluzia, koniec dávkovania, slabá batéria, vybitá batéria,
odpojenie zo siete, vzduch v sete
RS 232

Uchytenie prístroja

pomocou svorky, ktorá je súčasťou prístroja

Detekcia vzduchu v inf. súprave
Funkcia privolania sestry

monitorovanie priameho/kumulovaného vzduchu s
nastavením objemu vzduchu
áno

Módy infúzie

prietokový, kvapkový, hmotnostný, časový

Bezdrôtová komunikácia

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
Vrátane zabezpečenia záručného a pozáručného servisu.
Názov

2.5
Popis

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:
Názov súboru

III. Zmluvné
Strana podmienky
2z4

10

8

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:
14.10.2015 7:44:00 - 30.10.2015 7:45:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Množstvo:

2,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 175,00 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 410,00 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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015, 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.
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5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 2.10.2015 10:14:01
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
POLYMED medical SK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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