Kúpna zmluva č. Z201525317_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:

ZOLS s.r.o.

Sídlo:

Hornočermánska 4, 94901 Nitra, Slovenská republika

IČO:

31420427

DIČ:

2020409116

IČ DPH:

SK2020409116

Číslo účtu:
Tel:

0376566006

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Bezdrôtový modulárny EEG systém najvyššej triedy s video monitoringom

Kľúčové slová:

EEG

CPV:

33121100-5 - Elektroencefalografy; 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:
• Dlhodobé monitorovanie EEG pacientov s dôrazom na zvýšenú mobilitu pacientov počas monitorovania

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

EEG zosilňovač
EEG zosilňovač

min. 32 kanálov, min. 4 kanály konfigurovateľné ako
bipolárne alebo referenčné
pripojenie k natáčacej stanici bezdrôtovo (wifi)

EEG zosilňovač

pripojenie k natáčacej stanici káblom

EEG zosilňovač

integrované meranie impedancií (priamo na zosilňovači aj v
softvéri natáčacej stanice)
možnosť dodatočného rozšírenia na 64 kanálov

EEG zosilňovač
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Minimum

Maximum

Presne

EEG zosilňovač

hmotnosť s batériou menej ako 1kg

EEG zosilňovač

napájanie batériou v bezdrôtovom režime, pri pripojení
káblom napájanie priamo z natáčacej stanice
jednoducho vymeniteľné batérie bez prerušenia záznamu aj
v bezdrôtovom režime
kapacita záznamu min. 300 hodín (kapacita min. 32GB)

EEG zosilňovač
EEG zosilňovač
Vzorkovacie frekvencie zosilňovača

Min. 4 000 v bedrôtovom režime, min. 10 000 v káblovom
režime
náhradná sata batérií, pacientské reakčné tlačidlo na
zaznamenávanie udalostí
pacientské reakčné tlačidlo na zaznamenávanie udalostí

Doplnkové príslušenstvo k zosilňovaču
Doplnkové príslušenstvo k zosilňovaču
Doplnkové príslušenstvo k zosilňovaču

Kamerový monitorovací systém

ergonomický batoh na umiestnenie dosiňovača pre
monitorovanie pacienta mimo lôžka
automatická synchronizácia s natáčacou stanicou v
reálnom čase (káblovo aj bezdrôtovo pripojené)
v prípade straty spojenia s natáčacou stanicou sa dáta
ukladajú priamo v zosilňovači
po obnovení spojenia s natáčacou stanicou sa dáta
automaticky synchronizujú do živého záznamu
LED technológia, Stojan a nastaviteľné rameno, Nastavenie
frekvencie min. 1 – 60 Hz
2ks kamier (záznam tváre pacienta a celého tela pacienta)

Kamerový monitorovací systém

video záznam synchronizovaný s EEG záznamom

Kamerový monitorovací systém

automatické prepnutie na nočný režim, IR svetlo pre nočný
režim
v EEG laboratóriu

EEG záznam
EEG záznam
EEG záznam
Fotostimulátor

Bezdrôtová sieť
Pracovná natáčacia stanica

Pracovná natáčacia stanica; aplikačný softvér

operačný systém min. Windows 7, tlačiareň, záložný zdroj
(ups), izolačný transformátor, vozík
softvér na dlhodobé sledovanie (LTM) a vyhodnocovanie
záznamov LTM
softvér pre spánkové laboratórium

Pracovná natáčacia stanica; aplikačný softvér

pacientská databáza na ukladanie pacientov a záznamov

Prehliadacia stanica č.1

Počítačová zostava all-in-one, min. 20“ obrazovka,
operačný systém min. Windows 7, tlačiareň
softvér na vyhodnocovanie EEG záznamu, softvér na
detekciu spikov a záchvatov
softvér na Topografické mapovanie a analýzu, softvér na
vyhodnocovanie spankových štúdií
pacientská databáza spojená a záznamy automaticky
synchronizované s natáčacou stanicou cez LAN sieť
Počítačová zostava all-in-one, min. 20“ obrazovka,
operačný systém min. Windows 7, tlačiareň
softvér na vyhodnocovanie EEG záznamu

Pracovná natáčacia stanica; aplikačný softvér

Prehliadacia stanica č.1; aplikačný softvér
Prehliadacia stanica č.1; aplikačný softvér
Prehliadacia stanica č.1; aplikačný softvér
Prehliadacia stanica č.2
Prehliadacia stanica č.2; aplikačný softvér
Prehliadacia stanica č.2; aplikačný softvér

pacientská databáza spojená a záznamy automaticky
synchronizované s natáčacou stanicou cez LAN sieť
2ks EEG čiapok, hrudný pás, čistiaci prostriedok na čiapky,
2 páry ušných elektród
EEG gél (min. 3l), striekačka s tupou ihlou na aplikáciu gélu

EEG príslušenstvo
EEG príslušenstvo
EEG príslušenstvo

abrazívna pasta, zemniaca elektróda, EKG elektródy, sada
EEG kalíškových elektród (min 10ks)
Možnosť rozšírenia na pripojenie už používaných monitorov
vitálnych funkcií (značka GE)

Kompatibilita s existujúcim vybavením

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
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Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 2 hodín
Nast[penie na záručný servis do 24 hodín v pracovných dňoch od nahlásenia poruchy
Certifikáty zariadenia a vyhlásenie o zhode
Dodávateľ po uzavretí KZ v EKS do 20 dní zapožičia prístroj na 5 dní na skúšanie a testovanie požadovaných parametrov
Názov

Upresnenie

Požaduje sa dodanie predmetu Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok
zákazky: minimálne v
uvádzanej špecifikácii v
technických a osobitných
požiadavkách v opisnom
formulári
Splatnosť faktúry 60 dní
Objednávateľ nie jezdaniteľnou
osobou a je registrovaný pre
DPH na základe §7 zákona o
DPH. Registráciou podľa §7
Zákona o DPH nezískal
postavenie platiteľa DPH. V
prípade nákupu tovaru z EU mu
však vzniká povinnosť zaplatiť
slovenskú DPH na Slovensku.
Na základe tohto nebude
dodávateľ z EÚ účtovať k cene
zahraničnú DPH, vo svojej
ponuke však musí uviesť
sadzbu a výšku DPH v zmysle
zákona SR č.222/2004 Z.z. o
DPH a cenu vrátane DPH.
2.5

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:
30.10.2015 8:19:00 - 6.11.2015 8:19:00

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.
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IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 40 416,67 EUR

4.1

Sadzba DPH: 20,00

4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 48 500,00 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.

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 7.10.2015 8:58:01
Objednávateľ:
Fakultná nemocnica Trnava
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
ZOLS s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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