
Kúpna zmluva č. Z202122801_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
Sídlo: Rastislavova 43, 04191 Košice, Slovenská republika
IČO: 36603350
DIČ: 2022124159
IČ DPH: SK2022124159
Bankové spojenie: IBAN: SK1411110000001425032002
Telefón: 0905302426

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ULTRAMED s.r.o.
Sídlo: Š. Moysesa 431/14, 96501 Žiar nad Hronom, Slovenská republika
IČO: 36638404
DIČ: 2022011651
IČ DPH: SK2022011651
Bankové spojenie: IBAN: SK7711110000001104060002
Telefón: +421918802655

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Terapeutický video laryngoskop s príslušenstvom
Kľúčové slová: video laryngoskop, endoskop
CPV: 33168000-5 - Endoskopia, endochirurgické prístroje; 51410000-9 - Inštalácia lekárskych 

zariadení; 50421000-2 - Opravy a údržba lekárskych zariadení; 60000000-8 - Dopravné 
služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Videolaryngoskop, 1 ks

2. Videoprocesor, 1 ks

3. Monitor, 1 ks

4. Endoskopický vozík, 1 ks

5. Tester tesnosti, 1 ks

6. Bioptické kliešte, 1 bal

7. Odsávacie zariadenie, 1 ks

Položka č. 1: Videolaryngoskop, 1 ks

Funkcia

Prístroj určený na mini-invazívne vyšetrenie v otorinololaryngológii (nosová dutina, laryng, pharyng)

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Smer snímania stupne 0

Hĺbka zorného poľa mm 5 - 50

Vonkajší priemer zavádzacieho tubusu mm 3,6 4,9
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Vonkajší priemer distálneho konca mm 3,6 4,8

Ohybnosť hore stupne 0 - 130

Ohybnosť dolu stupne 0 - 130

Celková dĺžka mm 575

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Spôsob snímania farebný CCD/ CMOS

Položka č. 2: Videoprocesor, 1 ks

Funkcia

Snímacia jednotka obrazu a svetelný zdroj v jednom zariadení

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Rozlíšenie HD digitálneho výstupu videoprocesora: pixel 1920 x 1080

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

HD zobrazenie áno

Digitálny HD výstup videoprocesora - DVI áno

Pamäťový port pre prenosnú pamäť na ukladanie 
snímok/ ukladanie snímok na externé USB zariadenie áno

Automatické pred-zmrazovanie obrazu za účelom 
kvalitných snímok áno

Možnosť uloženia používateľských prednastavení áno

Integrovaný svetelný zdroj áno

Druh lampy použitej v integrovanom svetelnom zdroji: 
LED alebo xenon áno

Pripojenie kamerovej hlavy pre použitie rigidných optík áno

Možnosť uloženia pacientskych údajov áno

Položka č. 3: Monitor, 1 ks

Funkcia

Medicínsky monitor

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Uhlopriečka palce 31

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Medicínsky monitor áno

Rozlíšenie monitora 4K (UHDTV) áno

Položka č. 4: Endoskopický vozík, 1 ks

Funkcia

Príslušenstvo videolaryngoskopického zobrazovacieho systému

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Endoskopický vozík s držiakom na LCD monitor áno

Držiak monitora ohybný minimálne v 3 kĺboch áno

Držiak na endoskop áno

Držiak  sekrétnej nádoby áno

Oddeľovací transformátor áno
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Položka č. 5: Tester tesnosti, 1 ks

Funkcia

Príslušenstvo videolaryngoskopického zobrazovacieho systému

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Tester tesnosti na testovanie tesnosti endoskopov áno

Položka č. 6: Bioptické kliešte, 1 bal

Funkcia

Príslušenstvo videolaryngoskopického zobrazovacieho systému

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

bioptické kliešte ks 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Položka č. 7: Odsávacie zariadenie, 1 ks

Funkcia

Príslušenstvo videolaryngoskopického zobrazovacieho systému

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Sekrétna nádoba s objemom liter 2,5

Jednorázové sáčky do sekrétnej nádoby ks 150

Pacientske hadice ks 50

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Nádoba na odsávanie sekrétu áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy a inštalácie na miesto plnenia.

Vrátane zaškolenia personálu.

Prístroj musí byť dodaný nový - nepoužívaný, nerepasovaný.

Požaduje sa dodacia lehota do 6 týždňov od uzatvorenia zmluvného vzťahu. V prípade omeškania s dodaním je zmluvná 
pokuta stanovená vo výške 0,25 % z ceny tovaru bez DPH za každý deň omeškania.

Súčasťou dodávky tovaru bude návod na obsluhu v slovenskom jazyku, vyhlásenie o zhode a doplňujúce podklady k nemu, 
certifikáty vydané autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody 
výrobkov.

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.

Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za dodanie tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po 
dodaní tovaru. Prílohou faktúr musí byť potvrdený dodací list.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.

Ak predložená faktúra neobsahuje všetky dohodnuté náležitosti, má Objednávateľ právo vrátiť ju Dodávateľovi na opravu 
alebo doplnenie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti momentom doručenia faktúry so všetkými dohodnutými
náležitosťami.

Daňové doklady bude dodávateľ zasielať elektronicky na adresu objednávateľa.

Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku/y/ medzi zmluvnými stranami nie je možné postúpiť inému, iba za 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Právny úkon, ktorým dôjde k postúpeniu pohľadávky v rozpore 
s touto dohodu zmluvných strán, je neplatný. Súhlas objednávateľa/kupujúceho je zároveň platný len za podmienky, že bol na 
takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.
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Dodávateľ zabezpečí servisný zásah do 24 hodín od nahlásenia poruchy /sobota, nedeľa a sviatok sa do lehoty nezapočítava/.
Dodávateľ odstráni poruchu v čo najkratšom čase, najneskôr do 2 pracovných dní od nástupu na opravu poruchy ak nie je 
potrebný náhradný diel. Ak je potrebný náhradný diel, dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť výmenu náhradného dielu do 3 dní 
od odsúhlasenia jeho výmeny objednávateľom, najneskôr do 7 pracovných dní od nástupu na opravu.  Za oznámenie poruchy 
sa považuje aj oznámenie e-mailom.

Zmluvná pokuta za opravu prístroja nad 7 pracovných dní od nástupu na opravu vo výške 0,25 % z ceny prístroja / za každý 
pracovný deň.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy (v prípade rôznych 
sadzieb predložiť podrobný rozpis).

Dodávateľ predloží doklad potvrdzujúci schopnosť vykonávať autorizovaný servis (aj dodávateľsky) do 7 dní od uzavretia 
zmluvy.

Dodávateľ predloží kontakt na servisného technika v rozsahu: meno, tel. číslo, e-mail do 7 dní do uzavretia zmluvy.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy.

Nepredloženie ktoréhokoľvek dokladu alebo nesplnenie ktorejkoľvek osobitnej požiadavky, záväzku vyplývajúceho z plnenia 
tejto zmluvy zo stany dodávateľa bude objednávateľ považovať za podstatné porušenie zmluvných povinností dodávateľa.

Názov Upresnenie

Záručná doba: min. 36 mesiacov odo dňa uvedenia prístroja do prevádzky, vrátane priehliadok 
zdarma, min. podľa odporučení výrobcu a techn. noriem v EU počas záruky

Garancia dodania náhradných 
dielov: min. 10 rokov od uvedenia prístroja do prevádzky

Garancia vykonávania pozáručného
servisu: min. 7 rokov

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice IV
Obec: Košice - mestská časť Juh
Ulica: Rastislavova 43

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

08.12.2021 09:00:00 - 19.01.2022 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: zostava
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 68 680,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 82 416,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
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5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122801

V Bratislave, dňa 30.11.2021 11:38:01

Objednávateľ:
Východoslovenský onkologický ústav, a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ULTRAMED s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202122801


Zákazka


Identifikátor Z202122801


Názov zákazky Terapeutický video laryngoskop s príslušenstvom


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/316558


Dodávateľ


Obchodný názov ULTRAMED s.r.o.


IČO 36638404


Sídlo Š. Moysesa 431/14, Žiar nad Hronom, 96501, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 29.11.2021 7:35:13


Hash obsahu návrhu plnenia 0XSAZVobh6g7KgWiI+EfMwQezmUibImAgqjrx/e3sHs=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Vyhlásenie k EKS deklarovanie podmienok.pdf










 



__________________________________________________________________________________________________________________ 



 



ULTRAMED s.r.o.,  Š. Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom, tel. 045/ 6761317 
prevádzka: Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava, tel.02/45248969, fax 02/45248986 



zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 10498/S, konateľ: Martin Továrek, Ing. Ronald Necpál 
IČO: 36638404, IČ DPH:SK2022011651, banka: Tatrabanka a.s., č.ú. 2621791043/1100, e-mail: ultramed@ultramed.sk, www.ultramed.sk 



 
 



 



 



Vyhlásenie uchádzača o dodaní užívateľského manuálu 



 



Uchádzač:   



Obchodné meno:         ULTRAMED, s.r.o. 



Adresa spoločnosti:     Š. Moysesa 431/14, 965 01 Žiar nad Hronom 



IČO:                              366 384 04 



 



 



 



 



Dolupodpísaný Martin Továrek, konateľ spoločnosti Ultramed , s.r.o. so sídlom Š.Moysesa 431/14,   



965 01 Žiar nad Hronom čestne vyhlasujem, že  naša spoločnosť deklaruje splnenie návrhu plnenia 



predmetnej zákazky.  



 



 



 



 



 



 



 



 



V Žiari nad Hronom, 29.11.2021 



 



 



 



 



 



 



                                                                                            _______________________ 



                                                                                               Martin Továrek, konateľ 



                                                                                                   ULTRAMED, s.r.o. 
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