Rámcová dohoda č. Z20216304_Z
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Cesta k nemocnici 1, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
36644331
2022102753
SK2022102753
IBAN: Sk59 0200 0000 0037 1089 6554
0484333137

Dodávateľ:
Obchodné meno:

TIMED, s.r.o.

Sídlo:

Trnavská cesta 112, 82101 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

00602175

DIČ:

2020459067

IČ DPH:

SK2020459067

Bankové spojenie:

IBAN: SK4081300000002103860002

Telefón:

+421248209511

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kryoablačná sonda

Kľúčové slová:

sonda, kryoablačná sonda, chirurgická kryoablačná sonda, špeciálny zdravotnícky materiál

CPV:

33100000-1 - Zdravotnícke vybavenie; 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál;
33182300-2 - Prístroje pre srdcovú chirurgiu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Kryoablačná sonda

Funkcia
Jednorazová chirurgická kryoablačná sonda určená na liečbu srdcových arytmií, používaných pri kardiochirurgických a
miniinvazívnych torakoskopických zákrokoch
Technické vlastnosti

Jednotka

dĺžka sondy 1

cm

7

dĺžka sondy 2

cm

10

veľkosť ablačnej oblasti pri sonde 1 - dĺ. 7cm

mm

0

70

veľkosť ablačnej oblasti pri sonde 2 - dĺ. 10cm

mm

25

100

dĺžka sondy na prívod plynu

m

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Sonda má zabudovaný termočlánok na monitorovanie
teploty ablačného segmentu

áno

Ablačný segment má vrúbkovanú časť násadca

áno

Tvárny ablačný segment zabezpečuje teplotné vlastnosti
a odolnosť pri ohybe

áno
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Minimum

Maximum

3

Presne

Ablačný segment a nadstavec sondy vyrobené zo
špeciálnej teplotne upravovanej nehrdzavejúcej ocele

áno

Konštrukcia násadca zabezpečuje dostatočnú
poddajnosť pre ľahké tvarovanie chirurgom

áno

Násadec má zároveň dostatočnú pevnosť na
zabezpečenie stability v operačnom poli

áno

Kryt sondy je odizolovaný, s možnosťou pohybu
hore-dole po nadstavci, čím sa dá upravovať veľkosť
kryozóny

áno

Hadica sondy na prívod plynu sa dá pripojiť k
ovládaciemu panelu

áno

Sonda kompatibilná s prístrojom Cryocath

áno

Sonda dodávaná v sterilnom balení

áno

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Predmet plnenia (tovar): musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v technickej špecifikácii.
Ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
2. Spôsob, čas a miesto dodania tovaru:
a) plnenie bude poskytnuté vo viacerých ucelených častiach na základe písomnej alebo telefonickej objednávky kupujúceho
podľa jeho aktuálnych prevádzkových potrieb,
b) termín dodania je do 1 pracovného dňa od doručenia písomnej objednávky dodávateľovi v pracovných dňoch v čase od
07:00 hod. do 14:00 hod. :
- do uvedeného termínu sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného pokoja a štátne sviatky,
- za termín doručenia objednávky sa považuje potvrdenie o prečítaní e-mailu dodávateľom v prípade objednávky zaslanej
e-mailom,
c) miesto dodania a oprávnená osoba kupujúceho pre účely dodania a prevzatia tovaru bude upresnená dodávateľovi
bezodkladne po účinnosti zmluvy,
d) súčasťou dodávky je povinne dodací list, ktorý obsahuje najmä súpis položiek dodaného tovaru, jeho množstvo a číslo
objednávky, ŠUKL kód a šarža
e) ak dodávateľ z objektívne nezavinených dôvodov nemá možnosť dodať tovar, je oprávnený po predchádzajúcom písomnom
súhlase kupujúceho dodať jeho ekvivalent, dôkazné bremeno nemožnosti dodať tovar je na strane dodávateľa,
3. Platobné podmienky:
kupujúci uhradí kúpnu cenu:
a) na základe dodávateľom vystavenej faktúry za prevzatú ucelenú časť tovaru, ktorú je dodávateľ povinný vystaviť najneskôr
do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúcom po dni dodania tovaru,
b) splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry kupujúcemu, ak
nie je dohodnuté inak
4. Osobitné ustanovenia o ukončení platnosti zmluvy:
a) kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť:
- 1) ak dodávateľ písomne oznámi, že nie je z objektívnych alebo subjektívnych dôvodov schopný plniť dodávky tovaru
- 2) ak predmet plnenia nebude spĺňať všetky technické požiadavky.
- 3) ak nebude dodržaný termín dodania podľa bodu 2-b
b) odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia dodávateľovi,
c) kupujúci je v prípade odstúpenia od zmluvy oprávnený nespotrebovaný tovar vrátiť dodávateľovi a tento je povinný ho na
svoje náklady protokolárne prevziať a vystaviť naň dobropis.
d) v prípade porušenia akýchkoľvek povinností dodávateľa, je kupujúci oprávnený účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške vzniknutých finančných nákladov, ktoré by kupujúcemu v prípade splnenia povinnosti dodávateľom nevznikli,
5. Verejný obstarávateľ môže od dodávateľa požadovať:
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- Ponukový list, v ktorom dodávateľ uvedie všetky ponúkané tovary, ktoré spĺňajú technickú špecifikáciu predmetu zákazky a
budú dodané za rovnakú kúpnu cenu. Kupujúci je oprávnený objednať ktorýkoľvek tovar z Ponukového listu. Ponukový list
musí obsahovať údaje (za každý ponúkaný tovar samostatne):
- katalógové číslo ponúkaného tovaru, názov ponúkaného tovaru, ŠUKL kód ponúkaného tovaru, mernú jednotku ponúkaného
tovaru, jednotkovú cenu bez DPH za MJ ponúkaného tovaru,sadzbu DPH, jednotkovú cenu s DPH za MJ ponúkaného tovaru.
6. Dodávateľ je povinný počas trvania zmluvného vzťahu písomne informovať kupujúceho:
a) o každej zmene údajov týkajúcich sa tovaru (napr. kód ŠUKL, kategorizačný kód MZ SR a pod.),
b) a o každej zmene ceny tovaru vyvolanej zmenou jednotlivých regulačných cenových predpisov a zoznamov,
c) termín oznámenia : bezodkladne najneskôr však do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti zmeny,
d) k oznámeniu dodávateľ povinne priloží kópie dokladov preukazujúcich oprávnenosť vykonaných zmien údajov, resp. ceny a
súčasne aj návrh dodatku, ktorým sa táto zmena zmluvne upraví.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena za rovnaké alebo porovnateľné
plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp.
ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa
tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti
dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou
7. Požaduje sa, aby dodávateľom poskytovaný predmet plnenia bol, v prípade ak je to relevantné, v súlade s:
- aktuálnym cenovým opatrením MZ SR, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva, s aktuálne
platným zoznamom kategorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov,
- aktuálne platným zoznamom katergorizovaných špeciálnych zdravotníckych materiálov s maximálnou výškou úhrady
Všeobecnej zdravotnej poisťovne.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú dodávateľovi z tohto zmluvného vzťahu, dodávateľ nie je
oprávnený postúpiť tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. Postúpenie pohľadávok bez
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa je neplatné. Súhlas dlžníka je platný za podmienky, že bol na takýto úkon udelený
predchádzajúci písomný súhlas MZ SR. Súhlas dlžníka s postúpením pohľadávok veriteľa nie je potrebný pri postúpení
pohľadávok v lehote splatnosti a 60 dní po lehote ich splatnosti.
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:

Banskobystrický

Okres:

Banská Bystrica

Obec:

Banská Bystrica

Ulica:

Cesta k nemocnici 1

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

3.4

Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:
Jednotka:

ks

Požadované maximálne
množstvo:

20,0000

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
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4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 24 850,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 29 820,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 08.04.2021 10:24:01
Objednávateľ:
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
TIMED, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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