Kúpna zmluva č. Z201526884_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:

NIMAG, spol. s r.o.

Sídlo:

Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31337775

DIČ:

2020343391

IČ DPH:

SK2020343391

Číslo účtu:

SK9075000000004020362955

Tel:

0905257958

II. Predmet zmluvy

2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

CTG - Kardiotokografický prístroj na monitorovanie dvoch plodov s 12,1'' displejom

Kľúčové slová:

CTG, Kardiotokograf, Fetálny monitor

CPV:

33112100-9 - Ultrazvukový srdcový detektor; 33112320-7 - Dopplerovské zariadenia; 33121000-4 Systém pre dlhodobé ambulantné zaznamenávanie; 33121500-9 - Elektrokardiogramy; 33123230-9
- Kardiografy; 33195000-3 - Systém monitorovania pacientov; 33195100-4 - Monitory; 33195200-5 Centrálne monitorovacie stanice
Tovar

Druh/y:
Kategória služieb:
2.2

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Prístroj na monitorovanie dvoch plodov pomocou súčasného záznamu fetálnej srdcovej frekvencie a sťahov maternice

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

farebný monitor

''

12,1

frekvencia FHR sondy

MHz

počet kryštálov na jednej FHR sonde

jednotka

12

merací rozsah FHR sondy

bpm

50

rozlíšenie FHR sondy

bpm

1

odchýlka FHR sondy

bpm

+/-1

merací rozsah TOCO sondy

%
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Maximum

Presne

1

0

240

100

rozlíšenie TOCO sondy

%

1

hmotnosť zariadenia

kg

7

pamäť

hod.

60

naklopenie displeja

°

60

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

základné parametre

duálne FHR, TOCO, AFM, FM

možnosť rozšíriť o

IUP

možnosť rozšíriť o

DECG

možnosť rozšíriť o

mobilný vozík

verifikácia prekrývania kanálov

áno

indikátor kvality FHR signálu

áno

FHR a TOCO sonda

vodotesné

možnosť použitia pri pôrodoch pod vodou

áno

zabudovaná termotlačiareň

tlač na papier šírky 150 a 152 mm

súčasťou balenia

program na prepojenie CTG prístroja s počítačom

zobrazovanie meraných parametrov

grafické a číselné

pamäť pre technické a klinické alarmy

áno

menu

v slovenskom alebo českom jazyku

držiak na uchytenie sond - súčasť prístroja

áno

rukoväť na prenášanie - súčasť prístroja

áno

možnosť pripojenia WiFi modulu na bezdrôtové pripojenie k centrále

áno

možnosť pripojenia k centrále

áno

možnosť rozšíriť o

telemetriu

možnosť rozšíriť o

dotykový displej

CTG analýza

áno

Li-ion batéria

áno

originál mobilný vozík z tvrdeného plastu, možnosť zabrzdenia vozíka,
vozík musí obsahovať dve poličky a dva šuplíky
CTG prístroj musí vyhodnotiť STV analýzu

áno

2.4

áno

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Prístroj musí mať platný Šukl kód, ktorý musí byť registrovaný pod spoločnosťou, ktorá prístroj dodáva. Predložiť minimálne 5 dní pred
dodaním prístroja.
Manuál v Slovenskom jazyku. Predložiť minimálne 5 dní pred dodaním prístroja.
Autorizačný list od výrobcu oprávňujúci predaj a servis tohto prístroja na území SR. Predložiť minimálne 5 dní pred dodaním prístroja.
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:
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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:
30.10.2015 14:07:00 - 6.11.2015 14:07:00

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
1.3, účinná zo dňa 1.6.2015 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 916,60 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 499,92 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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5.5

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 1.3, účinná zo dňa 1.6.2015,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 16.10.2015 14:48:00
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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