Kúpna zmluva č. Z20183010_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Fakultná nemocnica Trnava
A. Žarnova 11, 91775 Trnava, Slovenská republika
00610381
2021191084
SK 2021191084
SK 5481800000007000281238
421 335938149

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.

Sídlo:

Piešťanská 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika

IČO:

46378979

DIČ:

2023373264

IČ DPH:

SK 2023373264

Číslo účtu:

SK85 1100 0000 0026 2722 5544

Telefón:

0903718650

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Pacientsky monitor

Kľúčové slová:

pacientsky monitor, monitor vitálnych funkcií

CPV:

33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie; 33195000-3 - Systém monitorovania pacientov;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Pacientsky monitor

Funkcia
Pacientsky monitor kompaktný, prenosný, vhodný pre starostlivosť o dospelých, pediatrických a neonatálnych
pacientov.Zariadenie musí byť nové, nepoužité, nerepasované.
Technické vlastnosti

Jednotka

Modulárny monitor vitálnych funkcií s možnosťou
budúceho rozšírenia o monitorovanie srdcového výdaja ,
invazívnych tlakov

ks

modulárny monitor vyššej triedy s TFT farebnou
dotykovou obrazovkou

palce

12

Napájanie zo siete 220V/50 Hz alebo prevádzka na
zabudovanom akumulátore aspoň 90 min.

min

90

Možnosť voľby ľubovoľnej konfigurácie 8-mich kriviek a
4 numerických polí a farebne ich odlíšiť.

krivky

8

Obsluhou viditelný alarmový indikátor s viditelnosťou
priority alarmu

viditelnosť

Grafické a numerické trendy všetkých monitorovaných
parametrov

hodin
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Minimum

Maximum

Presne
1

12
360

72

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Monitorovanie základných fyziologických funkcií
pacienta:

EKG (vrátane analýzy ST segmentu kontinuálne), Resp., SpO2,
meranie neinvazívneho krvného tlaku , Teplota

Zobrazenie 3,7 a 12 zvodov EKG krivky:

Možnosť výberu zvodov I, II, III, aVR, aVL, a VF
,C1,C2,C3.C4.C5.C6

Respirácia: meranie na základe inpedančnej respirácie z
EKG, zobrazenie respiračnej vlny a počet respirácií.

4 - 120 dychov za min.

Sp02 : meranie pulzovej frekvencie HR, zobrazenie
pletyzmografickej krivky.

rozsah merania 40-100%

meranie neinvazívneho krného tlaku

automatické meranie na predvolený interval alebo manuálne
meranie NIBP.

Program analýzy ktorý pomáha lekárovi pri meraní a
interpretácii kľudového 12-zvodovéhoEKG,pokiaľ ide o
informácie o rytme a obrysoch

možnosť opcie

vytvorenie správy o12-zvodovej analýze a jej
odoslanie do voliteľnej kardiologickej databázy na
ďalšie spracovanie alebo uchovanie, správu je možno
vytlačiť, alebo ju vymazať.

sw vybavenie pre vytváranie popisu personálom

Analýza arytmií

asystólia, brady, tachy, ventikulárna fibrilácia, ventikulárna
tachykardia , A- fibr , irregular , PVC , pauza , kuplet , predčasná
ventrikulárna kontrakcia(extrasystola

schopnosť 12-zvodovej analýzy ST segmentu

meranie ST elevácie a ST depresie a zobrazenie ST trendov

Monitorovanie QT , Qtc intervalu

rozsah 100 až 900 ms

meranie teploty z rôznych miest, podľa použitého
senzora.

rozsah 10 až 45°C

Kompletné príslušenstvo potrebné na uvedenie do
prevádzky

EKG káble, saturačný senzor+ kabel, manžeta na
meranieneinvazívneho tlaku+ kabel, teplotnásonda 1 ks,

Kompatibilita s už používaným GE monitorovacím
systémom a centrálnym monitorom na oddelení

iCentral

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Záručný servis od nahlásenia poruchy požadujeme do 48 hodín v pracovných dňoch.
Pri dodaní požadujeme certifikát alebo vyhlásenie o zhode.
Vrátane inštalácie na mieste plnenia.
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.
Záručnú dobu požadujeme 24 mesiacov.
Splatnosť faktúry 30 dní, splátkový kalendár na 3 mesiace
Monitor musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č.
222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Zmluvné strany sa dohodli, že svoje vzájomné pohľadávky nepostúpia (ani s nimi nebudú inak obchodovať) s treťou stranou
bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností postúpenie
pohľadávky bez písomného súhlasu druhej strany spôsobuje neplatnosť takéhoto úkonu.
Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy.
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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.
Názov
2.4

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. Žarnova 11

Čas / lehota plnenia zmluvy:
05.02.2018 12:50:00 - 16.03.2018 12:50:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.2, účinná zo dňa 4.11.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 4 395,83 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 5 275,00 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017, 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 3.2, účinná zo dňa 04.11.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 31.01.2018 13:26:00
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Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Messer Medical Home Care Slovakia, s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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