
KUPNA ZMLUVA
uzatvorená podl'a § 4O9 a nasl. ustanovení zákona č. 513 / L99I Z.z. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov,

článok l.
Zmluvné strany

KUPUJUCI: Nemocnica Snina, s. r. o.
sídlo: Sládkovičova 30O/ 3, 069 01 Snina 1
tČo: 36509108
DlČ: 2O22O7577O
lČ DPH: sK2o22o7577o
v zastúpení: MUDr, Andrej KUI-AN, konateí spoločnosti
banka: VÚa, a. s. Humenné - pobočka Snina
číslo účtu: SK34 0200 O0OO OO20 7759 9655, SWIFT: SUBASKBX

( ďalej len ,kupujúci" )

PREDÁVAJÚcl:
sídlo:
tČo:
DlČ:
lČ opH:
v zastúpení:
banka:
číslo účtu:
zapísaný:

( ďaleJ len ,predávaJúcl')

EGAMED, spol. s.r.o.
922 3! Ratnovce 4
o0 613 606
2o2o3952o7
SK2020395201
lng. Michal Andrejco, konateí spoloěnosti
UniCredit Bank, a.s.
SK88 1111 0000 0010 3347 3001
OR OS Trnava, odd,: Sro, vložka č. t33aT

článok ll.
úvodné ustanovenie

7. Kupujúci je poskytovateťom ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti podla príslušných
ustanovení zákona č. 576/2004 Z, z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov a
zákona č. 578/2OO4 Z. z. o poskytovatelbch, zdravotníckych pracovnkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Závázkové práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia režimom Obchodného zákonníka v
platnom znení a súvisiacimi všeobecne záváznými právnymi predpismi, ktonými sú zmluvné strany tejto
kúpnej zmluvy viazaní,

3. Na základe výsledkov verejnej súťaže organizovanej kupujúcim v postavení verejného obstarávatela
podl'a príslušných ustanovenízákona NR SR č.343/2075Z,z. o verejnom obstarávanía o zmene a
doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov, sa zmluvné strany dohodli na podmienkach
predaja a kúpy zdravotníckeho prístroja / zdravolníckeho zariadenia / lak, ako je uvedené v obsahu
tejto zmluvy.



2.

3

článok lll.
Predmet zmluvy

Predávajúci sa zavázule na základe tejto zmluw dodať kupujúcemu - zdravotnÍcky prÍstroj -

zdravotnícke zariadenie Monitor vitálnych funkcií BLT Q5 a centrálna monitorovacia jednotka BLT

M6oooc s jeho príslušenstvom, ktoiého technické parametre a funkČné vlastnosti sú presne

rrýšpecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddelite[nú súČasť zmluvY.

Ziravotnícky prístroj / zdravolnícke zariadenie / bude spolufinancovaný z nenávratných finanČných

prostriedkov MZ SR; Koré po schválení projektu z eurofondov a po vykonanÍ kladnej kontrolY

verejnéno obstarávania, poskytne MZ SR kupujúcemu, za účelom vyplatenia kúpnej ceny

, predávajúcemu.
"Žmtuvné strany sa dohodli, že predávajúcemu vzniká právo na vyplatenie kúpnej cenY len v PríPade,

že si splní svoje povinnosti voči kupujúcemu, a to dodaním predmetu zmluvy v mieste jeho

určenia, inštaláciou zdravotníckeho prístroja / zdravolnÍckeho zariadenia / a uvedením do prevádzky,

predvedením jeho funkčnosti, odborným zaškolením zodpovedných zamestnancov, dodaním

všetkých požáoovaných technických dokladov kzdravotníckemu prÍstroju / kzdravolníckemu

zariadeniu / a podpísaním preberacieho protokolu kupujúcim,

4. Kupujúci sa zavázu)e, dodaný zdravotnícky prístroj / zdravotnícke zariadenie / Preuzial v súlade

s o'oňodnutými zmlúvnými poámienkami a zaplatiť predávajúcemu riadne a vČas kúPnu cenu,

po splnení povinností uvedených v bode 3.

L Predávajúci
tejto zmluvy
tejto zmluvy,

2. Predávajúci sa zavázuje dopraviť
s príslušenstvom na miesto určené
3OO / 3, 069 01 Snina 1.

Zmluvné strany vyhlasujú, že predávajúci si splní svoju povinnosť voČi kuPujúcemu dodaním

predmetu zmluvy v miáste jeho určenia, jeho i predvedením

iunkčnosti, odbórným zaškoiením zodpovedných aním všetkých

požadovaných tecňnických dokladov k zdravotníck| zariadeniu /,
jeho prevzatím kupujúcim o čom bude podpísaný preberací protokol.
preoávajúci a xupuíúci sa zavázujú, dohodnúť presný dátum a čas dodania zdravotníckeho

prístroii / zdravotnícŘeho zariadenia / v rozsahu plánovaného termÍnu dodania Predmetu zmluvY,

Ý prrpáo'e, že predávajúci nemóže riadne a včas dodať podl'a dohodnutých podmienok v tejto

zmluve predmet zmtuvý je povinný, bezodkladne túto skutoČnosť oznámiť kuPujúce_mu,

v prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy uvedený v Článku ll. tejto

zmluvy, vzniká kupujúcemu právo na zmluvnú pokutu.

čtánox v.
Podmienlry dodania a prevzatia tovaru

t. predávajúci sa zavázu)e odovzdať spolu so zdravotníckym prÍstrojom / zdavotníckYm zariadením/

kupujúcámu xomptexňú písomnú dokumentáciu viažucu sa k zdravotníckemu prístroju,/

zdravotníckemu zariadeniu/, najmá technickú dokumentáciu, certifikát rnýrobku alebo vYhlásenie

o zhode, návod na obsluhu, doklady k servisnej službe a iné významné dokumentY Potrebné
k užívaniu prístroja / zariadenia / na wkon vlastníckeho práva,

2. Kupujúci sa zavázuj'e poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri prevzatí zdravotníckeho

pristiola,/ zdravotníókeňo zariadenia /, najmá zabezpečiť zdravotnícky personál na zaŠkolenie

a obsluhu prístroja / zariadenia/ na mieste určenom kupujúcim,

3. Uvedením zdravotníckeho prístroja / zdravolníckeho zariadenia /do prevádzkY v mieste jeho

určenia, prechádza vlastni'cke právo k zdravotníckemu prístroju/ k zdravotníckemu zariadeniu / na

kupujúceho.
4. xupújúcemu vzniká právo odmietnuť dodávku zdravotníckeho prístroja / zdravotníckeho zariadenia

1 a,leoo jeho príslušenstva v zmysle tejto zmluw v prípade jeho nefunkČnosti alebo Pri zjavných

vadách tovaru, spočívajúcich v poSXÓOení tovaru. Zjavné vady je kuPujúci Povinný uPlatniť

u predávajúceho ihned' pri dodaní tovaru.
5. Zmluvné Strany sa rnýslovne dohodlt, že vady tovaru sa delia nasledovne:

článok lV.
Termín a miesto dodania

sa zavázuje dodať zdravotnícky prístroj / zdravotnícke zariadenie / podla Čtálxu tt.
kupujúcemu najneskór do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia ÚČinnosti

kupujúcemu zdravotnícky prístroj / zdrayotnícke zariadenie /
kupujúcim, ktoným je: Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkovičova

3.

4,

5.

6.



a)
oríslušenstva vrátane nevhodného obalu , škrabancov a ostatné zjavné vady, ktoré sú
viditelné priamo pri dodaní predmetu zmluvy , kupujúci je povinný tieto oznámiť
predávajúcemu najneskór pri preberaní predmetu zmluvy.

b) akékoťvek
/zdravotníckeho zariadenia do prevádzky sa považujú taktiež za 4avné vady, ktoré kupujúci
oznámi predávajúcemu v deň jeho predvedenia,

c) - sa považujú za
skryté vady, ktoré je kupujúci oprávnený písomne oznámiť a uplatniť u predávajúceho bez
zbytočného odkladu po ich zistení, najneskór však do 5 pracovných dní ako vady zistil.

6. Predávajúci sa zavázuje, že na dodaný predmet zmluvy bude kupujúcemu poskytovať záručný
servis podl'a podmienok uvedených v čl. Vll. tejto zmluvy, ako aj pozáručný servis.

7, Zmluvné strany sa po uplynutí záručnej doby dohodnú na výbere formy pozáručného servisu.
Pozáručný servis móže byť poskytovaný v dvoch formách:
- objednávkouý servis - formou jednorazovej alebo celoročnej objednávky
- zmluvný servis vykonaný na základe uzatvorenej zmluvy formou celoročnej paušálnej platby

podl'a vzájomne dohodnutého cennka.
8. Časom splnenia predmetu zmluvy sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia zdravotníckeho prístroja,

/ zdravotníckeho zariadenia / vsídle kupujúceho a splnením podmienok - jeho inštaláciou,
uvedením do prevádzky, predvedením funkčnosti, odborným zaškolením zodpovedných
zdravotníckych zamestnancov, dodaním všetkých požadovaných technických dokladov
k zdravotníckemu prístroju / k zdravotníckemu zariadeniu /, ako i podpísaním preberacieho
protokolu kupujúcim.

9. Predávajúci je oprávnený zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy subdodávatel'mi uvedenými v
prílohe č. 3 zmluvy. V prípade potreby zmeny subdodávatela je predávajúci oprávnený takúto
zmenu vykonať až po odsúhlasení zo strany kupujúceho. V súlade s § 41 ods. 4 zákona
o verejnom obstarávaní je predávajúci povinný akúkolVek zmenu údajov o subdodávatelovi
oznámiť kupujúcemu, a to písomne. Zmeny budú realizované formou dodatku k zmluve
podpísaného oboma zmluvnými stranami. Týmto ustanovením nie je dotknutá zodpovednosť
predávajúceho za plnenie zmluvy. V prípade neuvedenia subdodávatelbv v prilohe č. 3 zmluvy
musí celý predmet zmluvy dodať predávajúci.

článok Vl.
Kúpna cena

t. Kúpna cena za zdravotnícky prístroj / zdravolnicke zariadenie / presne vyšpeciíikovaný v ČlánXu
ll. tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona NR SR ó, t8 / L996 Z, z. o cenách v znení
neskorších a súvisiacich predpisov vo výške 37 758,34 Eur bez DPH, slovom:
tridsaťsedemtisícstopáťdesiatosem EUR, 34l1OO. Celková cena ( vrátane DPH ) predstavuje sumu
44 590,00Eu r, slovom: štyridsaťštyritisícpáťstodeváťdesiat.
Právo predávajúceho na zaplatenie kúpnej ceny vzniká dodaním a prevzatím zdravotníckeho
prístroja/ zdravotníckeho zariadenia / s príslušenstvom a podpísaním preberacieho protokolu zo
strany kupujúceho,
V kúpnej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dcldaním zdravotníckeho
prístroia/ zdravotníckeho zariadenia / s príslušenstvom a súvisiacimi službami najmá zaškolením
obsluhujúceho zdravotníckeho personálu, uvedením prístroja/ zariadenia / do prevádzky, náklady
inštalácie prístroja, vrátane dopravy a poistenia počas prepravy.
Dohodnutá kúpna cena sa móže meniť dodatkami k tejto zmluve v súlade s § 18 zákona č,
343 / 2OL5 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení
neskorších predpisov.
Kupujúci sa zavázuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu na základe vystavenej faktúry po
tom, ako bolzdravotnícky prístroj / zdravotnicke zariadenie / dodaný do miesta určenia, bezchybne
uvedený do prevádzky v zmysle ČtánXu lll. a Článku lV. tejto zmluvy a ním podpísaný preberací
protokol.
Vystavená faktúra predávajúcim je splatná do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia
kupujúcemu a to výlučne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho,

2.

5.

6.

4.
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článok Vll.
Zmluvná pokuta a sankcie

Zmluvné strany sa dohodli, ak je kupujúci v omeškaní so splnením povinnosti zaplatiť
predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu o viac ako 10 kalendárnych dní po lehote
splatnosti, predávajúci ho móže, telefonicky alebo e-mailom vyzvať na splnenie povinnosti,
pričom takáto výzva je bezplatná. Toto oprávnenie predávajúceho nemá vplyv na splatnosť
faktúry.
V prípade, že predávajúci je viac ako 10 kalendárnych dní v omeškaní s dodaním prístroja /
zariadenia kupujúcemu, kupujúci má právo na zmluvnú pokutu vo výške O,t o/o denne
z hodnoty nedodaného prístroja / zariadenia, a to od dňa omeškania až do dňa riadneho
splnenia zabezpečenej povinnosti, maximálne však do Wšky 10 % hodnoty prístroja / zariadenia.
V prípade, že kupujúci je v omeškaní so splnením svojho závázku po lehote splatnosti voči
predávajúcemu, predávajúci má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z nesplatenej
hodnoty, maximálne však do rnýšky 10 % hodnoty prístroja / zariadenia.
Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo na náhradu škody.

článok vlll.
Zodpovednosť za vady a záruka

t. predávajúci je povinný dodať zdravotnícky prístroj/ zdravotnícke zariadenie / v množstve a
v kvalite za dohodnutých podmienok podl'a tejto zmluvy. Predávajúci zodpovedá za lo, že dodaný
zdravotnícky prístroj / zdravotnbke zariadenie/ ie schválený na dovoz a predaj v Slovenskej
republike, vyhovuje platným technickým, bezpečnostným, hygienickým a zdravotnÍckym_.normám,
ako i medzinárodným zmluvám a všeobecne závázným právnym predpisom Slovenskej republiky,
V prípade, že sa tak nestane, zdravotnícky pristroj / zariadenie má vady,

2, Predávajúci vyhlasuje, že zdravotnícky prístroj/ zdravotnícke zariadenie / nie je zatažený právami

tretích osób.
Predávajúci poskytuje kupujúcemu pri konkrétnej dodávke zdravotníckeho prístroja/ zdravotníckeho
zariadenia / záruku v OÍžXe najmenej 24 mesiacov. Záručná doba bude uvedená preberacom
protokole, ktory bude súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie kupujúcemu.
Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia dodaného zdravotníckeho prístroja/ zdravotníckeho
zariadenia / a podpísaním preberacieho protokolu kupujúcim a predávajúcim.
Predávajúci sa zavázuje, že na vlastné náklady bude zabezpečovať záručný servis.
Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemohol užívať prístro1 / zariadenie pre
vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.

7. 1áruka sa nevzťahuje na vady spósobené kupujúcim jeho neoprávnenou a násilnou
ma n i pu l áciou zd ravotn íckeh o prístroj a/ zdr av otníckeho za riaden t a/.

8. V záručnej dobe predávajúci vykoná bezplatné záručné a revízne preventívne prehliadky
zdravotníckeho prístroja/ zdravotníckeho zariadenia / ( vrátene dopravy ) v intenzite podl'a
požiadaviek výrobcu predmetu zmluvy, minimálne 1x ročne.

9, Počas záruky je dohodnuté aj bezplatné dodávanie náhradných dielov za účelom funkčnosti
zd ravotn íckeho prístroj a/ zd ravotn íckeho zariadenia / .

10. Vady zdravotníckeho prístroja/ zdravotníckeho zariadenia / je kupujúci oprávnený písomne
reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistenr, najneskór do konca záručnej
doby.

11. Reklamácia musí byt doručená poštou - na adresu predávajúceho, alebo vo forme e-mailovej
správy s doručeným potvrdením o prečítaní správy predávajúcim. Reklamácia sa musÍ podať
v lehote určenej na uplatnenie vád doručená predávajúcemu a musí obsahovať aspoň tieto
údaje: presný názou kupujúceho, dátum dodania tovaru, číslo faktúry, špecifikáciu tovaru, popis
vád, ich prejavy, počet vadných kusov, vol'bu nároku z vád tovaru. Na požiadanie
predávajúceho je kupujúci povinnýpredávajúcemu doložiť popis celého reklamovaného prístroja/
zariadenia /, prípadne jeho príslušenstva.

12. Predávajúci sa zavázule, že po obdržaní reklamácie na odstránenie vady, zabezpečí servisného
technika za účelom odstránenia vady, prípadne poruchy do 24 hodín,

13, V prípade, že sa bude jednať o vadu, ktorá sa neodstráni ani do 72 hodín, vzniká
kupujúcemu právo na zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň, až do odstránenia vady
alebo poruchy,

t4, Zmluvné strany vyhlasujú, že rnýšku dohodnutej zmluvnej pokuty považujú za primeranú
povahe nimi zabezpečovaných povinností.

4.

3.

4.

5.
6.
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3,

4.

Doba platnosti kúpnej zmluvy

Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami,

xupujúii je povinný túto zmluvu zverejniť v centrálnom registri zmlúv,

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva nadobúda ÚČinnosť neskÓr po jej zverejnenÍ v zmysle

podl,a § 47a ods, 2zákona.ó.40 / Lg64Zb. )bčianskeho zákonnka, a to doruČením kladnej

správy z administratívnej kontroly vykonanej MZ SR, zameranej na postup verejného

o'nstaiávatet,a a dodržaniá zákonných podmienok pri verejnom obstarávaní na nákup predmetu

zmluvy z NFP,

\ prípáoe, že MZ SR na základe vykonanej administratívnej kontroly neuvoÍní finanČné ProstriedkY

vyplývajúce zo zmluvy na úhradu kúpnej ceny, právna účinnos{ tejto zmluw nenastane,
po splnení predmetu zmluvy a po uplynutí žáručnej lehoty táto zmluva zaniká, ak sa zmluvné

strany nedohodnú inak.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna zmluva móže zaniknúť aj týmto spósobom :

_ písomnou dohodou zmluvných strán, z dóvodov hodných osobitného zreteÍa, v ktorej bude

určený konkrétny termín skončenia platnostitejto zmluvy

- jednoátranným ÓOstúpením kupujúceho od tejto zmluvy v prípade, že MZ SR, mu neposkytne

nenávratné finanóné prostriedky z euro fondu na kúpu zdravotníckeho prístroia/ zdravotníckeho

zariadenia /, klory )e uvedený v predmete zmluvy,

- jednostranným ÓÉomným odstúpením jednej zo zmluvných strán v prípade, aR druhá

zmluvná strana podstatným spósobom poruší zmluvnú povinnosť

6. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti budú PovaŽovať len

nasledovné prípady:
_ ak je kupujúci- v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej Časti o viac ako 30

kalendárnych dní,
_ ak je preáávajúci v omeškaní s dodaním tovaru o viac ako 30 kalendárnYch dní

_ zdrávotnícky prístroj / zariadenie, ktoný je predmetom zmluvy má neodstránitetné vadY.

7. Právne účinky oost'úpenia od zmluvý nastáVajú dňom doruČenia písomného oznámenia

o odstúpení áruhej zmluvnej strane. Oprávnená strana móže požadovať od povinnej strany

náhradu škody, ktoiá vznikla jej zavinením v súlade s platnou právnou úpravou,

článok x.
osobitné ustanovenie

predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ súvisiaceho s dodávanými tovarmi

a posxytovanými službami kedykolve-k počas platnosti a účinnosti_Zmluvy o poskYtnutí nenávratného

riňaneňeno piíspevxu , a to opávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súČinnosť,

Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu / sú :

a) Poskytovatel a ním poverené osoby,

;Í uiři un,itorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatelského orgánu a nimi overené

u, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
y poverené na Wkon kontroly / auditu /,
Eu rópskeho dvora audítorov,
ov EÚ,
ž f) v súlade s príslušnými Právnymi predpismi SR

a právnymiaktami EU,

článok xl.
závereéné ustanovenia

zmenu obsahu a podmienok dohodnutých v tejto zmluve možno meniť na záRlade písomnej dohody

zmluvných strán a to vo forme dodatku x zmluve Dodatok k zmluve musí bl podpísaný Štatutárnym

zástupcom, ktorý je oprávnený konať v mene spol

Z dóvodu zákonných obmediení, ktor,ými je kup zákona o

dodatkom k zmluve nie je možné rozšíriť sort zmluvy,

obstarávatel'om v rámci verejnej súťaže. Ak sa v tejto zml

druh tovaru, Xtory bol preámetom verejného stne inov

7

2

L.

2.



súhlasom Mz sR pri zachovaní funkčnosti a základných parametrov uvedených kupujúcim, nejde o

rozšírenie sorti mentu dodávok,
3. Zmluvné strany závázne vyhlasujú, že s obsaho

porozumeli im a nie sú im známe žiadne okolno

4. Zmtuvné strany vyhtasujú, že dohodnuté po

slobodnej vóle. Zmluva nebola podpísaná v tie

5, Právny úkon je zrozumiteíný, jasný, určitý a
podpisom,

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktoných kupujúci obdrŽÍ dve vYhotovenia a Predávajúci

obd rží dve vyhotoven ia.

7, práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú dohodnuté v obsahu tejto zmluw sa riadia

^ príslušnými všeobecne závěznými právnymi predpismi SR,

v Snine, dňa:,.. !.,..tÝ,..,.P.t:| V Ratnovciach dňa: 24.6.202I

Nemocnica Snina, s.r.o.

Sládkovičova 300/3
069 01 Snina tr

EGAMED, spol. Š,r.o.
lng. MichalAndrejco
konatet spoloěnosti

eg
E0^
922 31
lóo:

Zoznam prfloh:
t, Špecifikácia predmetu zmluvy

2. Cena predmetu zmluvy po položkách

3. zoznam subdodávateíov

Snina,
Andrej

spoločnosti
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Príloha č, 1 Kúpnej zmluvy

MoDULÁRNY PAclENTSKÝ MoNlToR Q5
TECHNlCKÉ PARAMETRE
Rozmery a hmotnosť:
- V,el'kosť: 318mm x 264 mm x 152 mm
- Hmotnosť:š. 4,5 kg
- Počet štandardných slotov modulov: 2
Napájanie:
_ Vstjpné napátie: Ac 1oo-24ov 50160 Hz, Vstupný prúd: t,t - 0,5A, BezpeČnostná skupina: l.

Displej:
- Q5: 12,1"TFT LCD, Rozlišenie: 8O0x6OO pixlov

Batéria:
_ Typ: Nab1ateíná lítiová batéria t!,Lv / 4Ah, Čas použitia priplnom nabitÍ batérie: > 240 minút

Tlačiareň: (volitel'ne)
_ Metóda tlače: termo tlač, šírxa papiera: 50 mm, Dížka papiera: 15m
_ Rýchlosť posuvu papiera: t2,5/25/5o mm/sek., Počet kriviek: max.3
_ vórna tlače: reálna tlač, periodická tlač, tlač alarmových udalostí
Alarmy:
- Úrováň: nízka, stredná a vysoká, lndikácia: akustická a vizuálna
_ Ýizuátny fyziologický alarm: žltá a červená indikácia, Vizuálny Technický alarm: modrá indikácia

- viacúrovňová akustická indikácia tónom, Akustická indikácia arytmií

Ovládacie prvky:
- Dotykové ovládanie, Otočný ovládač, Myš (volitelne), Klávesnica (voliteíne)

Systémové výstupy a rozšíriteťnosť:
- LAN konektor štandardu:RJ45 LOO/700O Ethernet
- Defibrilačný rnýstup : BNC konektor
_ Volanie seŠtry: RJ11, Video výstup: VGA port, USB 1,1 porly:2, SD pamáťová karta: 2GB (voliteIne)

- Analógo\^ý Wstup: EKG alebo lBP (voliterne)

Trendy a prehliadanie:
- Trendy: Dlhý trend: 168 hodín, interval ukladania 1 min,

Trend s vysokým rozlišením: 2 hodiny, interval ukladania dát 5 sek.
- NIBP: záznam 1000 skupín N|BP meraní
- Afimia: 128 skupín dát s príslušnou EKG krivkou
- Rtárm: 128 skupín alarmových udalostí a príslušných parametrov a kriviek V momente alarmu
_ Plný záznam kriviek: 24 hodín / 3 EKG krivky (vyžaduje 2GB SD kartu)

Envi ronmentálne podmienky:
- Prevádzková tepiota: 0-4O oC, Transportná a skladovacia teplota: -2O - +55 oC
_ Relatívna vlhkosť - prevádzka: 15 - 85 %, Relatívna vlhkosť - transport a skladovanie: 10 - 93 %

- Atmosférický tlak - prevádzka: 860-1060 hPa,
- Atmosférický tlak - transport a skladovanie: 500-1060 hPa

Bezpečnosť:
- lEC6O6O1-1skúška, CE podía normy MDD93/42/EEC
EKG:
- Režimy: 5 /3 zvody alebo L2 zvodov (volitelne)
-Výberzvodov:l, ll, ll1,1,11,1ll, aVR, aVL, aVF, |, ll, lll, aVR, aVL, aVF, Vl-V6 (volitelne)

_ Zósilnenie:Automatické, 2,5 mm/mV (o,25x), 5 mm/mV (o,sx), 1omm/mV

(7x),2Omm/mV (2x),40 mm/mV (4x)
_ cúnn, monitorovací režim: >1O5dB, chirurgický režim: >1O5dB, diagnostický reŽim: )90dB
_ Frekvenčná odozva (-3dB), monitorovací režim: 0,5- 40 Hz, chirurgický reŽim: L-25 H|

diagnostický reZim: Ó,os-ÍSoHz, Vstupná impedancia: ž_ 5,o Nlo, Rozsah signálu EKG: t 10mV
_ eteřtróoorn_lofset potenciál: t5oomV, Únikorný prúd: <1OpA, Štandardizovaný signál: 1mV t 5%

- Obnova základne línie: < 5s po defibrilácii (mon, a chir, režim)
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- lndikácia odpojenej elektródy: každá elektróda (merané voči RL)

- lzolačné prierazné napátie: 4ooov Ac 50160 Hz, odolné voči defibrilácii
- Ochrana proti defibri láci i, Detekcia kardiosti mulátora
- Rýchlosť krivky: L2,5 mm/s,25 mm/s,50 mm/s
HR
_ Rozsah HR: dospelý 1o-3oo bpm, deti a novorodenci 10-35Obpm, Obnovovací Čas: Š 50 bPm kaŽdé 2

pulzy, 50-12O bpm každé 4 pulzy, ) 120 bpm každých 6 pulzov,
_ nóztišenie: 1bpm, Presnosť HR: t 1% alebo i 1bpm (ktoré je váčšie)

ST segment:
_ nozsán merania: -2,o mV - 2,o mV, presnosť:-O,8 mV-0,8 mV; t 0,2mV alebo i 1O%(ktoré je váčšie)

- Rozlišenie: 0,01mV
Respirácia:
- Metóda: hrudná impedančná, Výber zvodov: l (RA-|_A) alebo ll (RA-LL) štandardne l

- Zosilnenie: x0,25,x!,x2, x4, Šírka pásma: 0,25Hz - 2,0Hz (-3 dB)

- Rýchlosť krivky: 6,25 mm/s, L2,5 mm/s,25 mm/s, Rozsah merania: o-15O rpm

- RÓzlišenie: 1rpm, Presnosť: t 2 rpm alebo t 2%(ktoré je váčšie)

NlBP:
- Metóda merania: automatická oscilometrická, Rozsah merania dosPelý: SYS 30-270 mmHg

DlAI0-22O mmHÉ, MAP 20-235 mmHg
- Rozsah merania deti:SYS 30-235 mmHg
Dl^to-22o mmHg, M^P 20-225 mmHg
- Rozsah merania novorod.: SYS 30-135 mmHg
DlA 10-100 mmHg, MAP 2O-t25 mmHg
- Rozsah nafukovania manžety: 0-300 mmHg
- Rozlišenie: 1 mmHg, Presnosť: statická t 2o/o alebo t3mmHg (ktoré je váčšie)

klinická i smmHg, priemerná chyba, štandardná derivácia:< 8 mmHg

- Jednotky: mmHg, kPa
- Režimy merania: manuálny, automatický, štatistický
_ tntervál automatického merania: !,2,3,4,5,!0,15,30,60,90 min, 2, 4,8, L2 hod.
_ štatistický režim _ čas cyklu: 5 min po 5 sekundorných intervaloch
- Pretlaková ochrana: Hardware a software dvojitá ochrana, Rozsah PR: 40-240 bpm

Spo2- BLT digitálne meranie:
- Rozsah merania:0-100%, Rozlišenie: 1%

- Presnosť - rozsah 7O-LOODÁ t 2% (dospelý)
- Presnosť - rozsah 7O-LOOYI t 3% (novorodenci)
- Presnosť - rozsah70-1OO0/o t 3o/o (nízke prekrvenie)
- Presnosť - rozsah 0-69% nešpecifikovaná
- Rozsah PR: 25-255 bpm
- Presnosť PR: t 1% alebo t 1bpm (ktoré je váčšie)
základná jednotka: Q5 !2,!;,2x štandardné sloty modulov, dotykové ovládanie, 1x RJ45 Ethernet

konektor, 1x defibrilaČný výstup, 1x konektor privolaňia sestry, 1x VGA Port, 2x USB 1,1 PortY, 1x Lithiová

batéria
Ovládanie: USB kompatibilná myš alebo klávesnica
Tlačiareň: 3 kanálová termálna tlačiareň
Upevnenie: vozík na kolieskach
Batéria: t1,7V / 4AH nabúateíná Lithiová batéria
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cerurRÁlruv MoNlToRovAcí svsrÉu Mooooc
recHrutcxÉ pARAMETRE

Technická špecifi kácia :

- Vyrobené v súlade s normou lEC60601, CE podl'a normy MDD93/42/EEC
- Vstupné napátie: 

^C 
tOO-t2O/ 2O0-24OV 50160 Hz

ZáRladná konf i gu rácia počítača
- Mh. cPU lntel i3 2,oGHz, Min. 4 GB RAM, Min, Windows 10 Professional, Min, 5oo GB HDD
_ DVD mechanita,24" LCD displej, rozlišenie 192Ox1O8O dpi, 75 Hz,ZáloŽný zdroj 500VA/ 3OOW

Sieťová správa:
Drótové pripojenie:
-TCP/IP protokol, tO/IOO/LOOO Base -T Ethernet
-Podporapacientskýchmonitorov :

M1ooo/M7ooo/lýl8oooA/M8oooAT/M85oo/M9oo )A/M9o00AT/M9500/A8I^6/A5/A3/Q7/Q5/Q3
- Maximálny počet pripojených pacientskych monitorov: do 32 (vyžaduje 2 monitory)

- Možnosť použitia nemocničnej siete
Bezd rótové pri pojenie:
- Pracovná frekvencia 433,92 MHz,2,4GHz, 5,0GHz
- Dosah WiFi: min. 3Om v uzavretých priestoroch, 10OOm v otvorených priestoroch

- Možnosť zobrazenia všetkých fyziologických parametrov a kriviek z pacientského monitora

- Štandardný počet pripojených pacientskych monitorov: do 16
Mon itorova né vel iči ny:
_ Krivky: EKG ( l, ll, lll, aVR, aVL, aVF, Vl_V6), Respirácia, co2, lBP1, lBP2, Spo2
- Parametre:
- srdcová frekvencia - HR, respiračná frekvencia - RR, neinvazívny tlak - NlBP, invazÍvnY tlak - lBP,

- saturácia - Spo2, pulzová frekvencia - PR, teplota, CO2, (EICO2, F]CO2), Anestetické plyny (O2, N2O, 5AA),

_ lcc (c.l), Rýchlosť krivky: 25mm/s,50 mm/s _ nastavitelné užívateíom
- Zobrazované lóžka: do 66 xriviek z 32 pacientských monitorov (zobrazenie na dvoch disPlejoch)
_ Možnosť wberu požadovaného lóžka a automatické zarovnanie okna
- Možnosť zobrazenia všetkých kriviek pacienta, Možnosť zobrazenia OxyCRG
- Možnosť zobrazenia 7 alebo L2 zvodov EKG, Možnosť zmrazenia kriviek
- Možnosť dial,kového nastavovania a ovládania pacientskych monitorov, Obojsmerná komunikácia
- Možnosť merania Tk z centrálneho monitora
Alarmy:
- Možnosť nastavenia alarmov pre všetky veličiny
- Akustická a vizuálna indikácia alarmov pre:

- srdcová frekvencia - HR, Respiračná frekvencia - RR, Neinvazívny tlak - NlBP, lnvazÍvnY tlak - lBP,

- saturácia - SpO2, pulzová frekvencia - PR, teplota, CO2, (EtCO2, FICO2),

-Záznam dát a kriviek počas a po ukončenífyziologického alarmu
- Alarmy afimir, Podpora vstupných a výstupných alarmových dát
prehliadanie:
- 96 hodín holografických EKG kriviek
- 24O hodín trendových dát pre každý pacientský monitor
- 1OOO záznamov alarmových hlásení prekaždý pacientský monitor
- 30 OOO záznamov o monitorovaných pacientoch
kalkulácie:
- kalkulácia liekov a titračná tabulka
- 17 typov analýz arytmií
Volitel'ný jazyk:
- Angličtina, Slovenčina, Čeština, Ruština, iné
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Príloha č. 2 Kúpnej zmluvy

Spósob urěenia ponukovej ceny
obchodné meno: EGAMED, spol. s.r.o.

sídlo: g2231,Rainovcó 4
tčo: oo 613 606

štatut. zástupca: lng. Michal Andrejco

miestovystavenia: Košice
dátum vystavenia: 24.6.2021,

Lc názov položky MJ
počet

MJ

cena za MJ
v EUR

bez DPH

cena spolu
v EUR

bez DPH
DPH

cena sp(
v EUR
s DPH

3 Monitorovacie zariadenia

3.1

Monitor vitálnych funkcii
(cena ponúkaného zariadenia
vrátane dodania, inštalácie
a zaškolenia)

ks 8

3 983,00 6 372,8o 38 236,80

'Óena 
záručného servisu 24

meslacoV
óóňá pióótžónéňó žáiučňéňó
servisu 24 mesiacov

,

3.2

centrálna monitorovacia
stanica
(Cena ponúkaného zariadenia
vrátane dodania, inštalácie
a zaškolenia)
cena záručného servisu 24
meSlacoV

ks 1-

5 294,34 5 294,34 1058,86 6 353,20

eóňá §iéd lžóňéňó žáiučňéňó
servisu 24 mesiacov

SPOLU 9 277,34 37 158,34 7 437,66 44 590,00

* uvedená cena je cenoL) za predmet zákazky v znlysle časti (B) súťažných podkladov

óódóiš

31864,00
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Príloha č, 3 Kúpnej zmluvy

zoznam suaoooÁvetrrov

,Po
Názov firmy a síd/o subdodávatel'a,

ňO, Úaaje o osobe oprávnenej konať
za subdodávatelá (meno a priezvisko,

adresa pobytu, dátum narodenia)

Predmet dodávok, prác alebo služieb
Podiel subdodávky
k hodnote plnenia
vyjadrený sumou

J

podpis


