Obec Likavka, Obecný úrad Likavka, Jánovčíkova 815, 034 95 Likavka

Kúpna zmluva č. ..........
(podľa 409 a násl. zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka)
I. Zmluvné strany
Objednávateľ:
Adresa objednávateľa:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Obec Likavka
Jánovčíkova 815, 034 95 Likavka
Ing. Marián Javorka, starosta obce
Prima banka Slovensko, a.s.
8338726008/5600
00315362
2020589582
nie je platca DPH

(ďalej „objednávateľ“)
Dodávateľ:
Adresa dodávateľa:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Unique Medical, s. r. o.
Svornosti 42, 82 06 Bratislava
Martin Továrek, konateľ
Slovenská sporiteľňa, a. s.
5033661174/0900
46729429
2023571220
SK2023571220

(ďalej len „dodávateľ“)
Kúpna zmluva je uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného
verejným obstarávateľom na predmet zákazky „Zdravotnícka technika Zdravotného
strediska Likavka“. Dodávateľ je povinný akceptovať pravidlá a postupy implementácie
poskytovateľa finančných prostriedkov a podmienky dohodnuté pre daný projekt v Zmluve
o poskytnutí NFP.
II. Predmet zmluvy
2.1

Predmetom tejto zmluvy je realizácia predmetu zákazky „Zdravotnícka technika
Zdravotného strediska Likavka“ podľa technických špecifikácii predmetu zákazky.

2.2

Realizácia predmetu zákazky bude uskutočnená podľa technických špecifikácii predmetu
zákazky.

2.3

Predmet zákazky pozostáva z dodávky vrátane dopravy, uskladnenia, inštalácie a
zaškolenia obsluhy zdravotníckej techniky pre zdravotné stredisko:
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časť 1: Diagnostická technika
Ambulancia 1.02 a 1.03
Spirometer - 1 ks
EKG prístroj - 1 ks
CRP prístroj - 1 ks
Príslušenstvo kCRP - 1 ks
Osobná digitálna váha - 1 ks
Tlakomer - 1 ks
Osobný meter - 1 ks
BODY meter - 1 ks
Optotyp presvetlený - 1 ks
Vyšetrovacia lampa - 1 ks
Hlavové svietidlo - 1 ks
Striekačka na výplach ucha - 1 ks
Otoskop - 1 ks
ORL súprava - 1 ks
Audiometer - 1 ks
Fonendoskop - 1 ks
Ambulancia 1.01 a 1.05
TENS prístroj - 1 ks
Striekačka kvýplachu ucha - 1 ks
Audiometer - 1 ks
Biothesiometer - 1 ks
Pulzný oximeter prstový - 1 ks
Sada pre vyšetrovanie diabetickej nohy - 1 ks
Tlakový holter - 1 ks
EKG prístroj - 1 ks
Otoskop - 1 ks
Tlakomer - 1 ks
CRP prístroj - 1 ks
Príslušenstvo kCRP - 1 ks
Ďaľkovo ovládaný optotyp - 1 ks
Digitálna váha - 1 ks
Vyšetrovacia lampa - 1 ks
Zubná ambulancia č.1 ( Miestnosť - 1.02 )
Zubná súprava, 5 nástrojov, nesená kreslom - 1 ks
Rovný násadec - 1 ks
Svetelné kolienko 1:1 - 1 ks
Svetelné kolienko do rychla 1:5 - 1 ks
RTG - 1 ks
RVG - 1 ks
Vyšetrovacia lampa - 1 ks
Čelové svietidlo - 1 ks
Bezkáblový teplomer - 1 ks
Nástroje (kliešte na dolné korene, kliešte na horné korene, kliešte na malé rezáky, kliešte
na horné premoláre, kliešte na dolné premoláre, kliešte na horné moláre, kliešte na horné
moláre pravé, kliešte na horné moláre ľavé, kliešte na dolné moláre, kliešte bajonetové,
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páka extračná, páka extračná pravá, páka extračná ľavá, pinzeta zahnutá vrúbkovaná,
cpátko kombinované, exkavátor 0,8 mm, exkavátor 1,5 mm, exkavátor 2,5 mm, cpátko na
amalgám, univerzálny napínač matríc 2 ks, nožničky na ďasná rovné, pátradlo oblúkové,
páradlo lomené, rúčka na zrkadielko, zrkadielka 12 ks, lopatka na cement,
parodontologická sonda, hladítko, gracey kyrety 5-6, gracey kyrety 7-8, gracey kyrety 1112, gracey kyrety 13-14, scaler, tácka)
Zubná ambulancia č.2 ( Miestnosť - 1.04 )
Zubná súprava, 5 nástrojov, nesená kreslom - 1 ks
Rovný násadec - 1 ks
Svetelné kolienko 1:1 - 1 ks
Svetelné kolienko do rychla 1:5 - 1 ks
RTG - 1 ks
RVG - 1 ks
Vyšetrovacia lampa - 1 ks
Čelové svietidlo - 1 ks
Bezkáblový teplomer - 1 ks
Nástroje (kliešte na dolné korene, kliešte na horné korene, kliešte na malé rezáky, kliešte
na horné premoláre, kliešte na dolné premoláre, kliešte na horné moláre, kliešte na horné
moláre pravé, kliešte na horné moláre ľavé, kliešte na dolné moláre, kliešte bajonetové,
páka extračná, páka extračná pravá, páka extračná ľavá, pinzeta zahnutá vrúbkovaná,
cpátko kombinované, exkavátor 0,8 mm, exkavátor 1,5 mm, exkavátor 2,5 mm, cpátko na
amalgám, univerzálny napínač matríc 2 ks, nožničky na ďasná rovné, pátradlo oblúkové,
páradlo lomené, rúčka na zrkadielko, zrkadielka 12 ks, lopatka na cement,
parodontologická sonda, hladítko, gracey kyrety 5-6, gracey kyrety 7-8, gracey kyrety 1112, gracey kyrety 13-14, scaler, tácka)
Ordinácia detská ambulancia + Prípravovňa detská ambulancia ( Miestnosť - 1.16 a 1.18 )
EKG prístroj - 1 ks
Otoskop - 1 ks
Digitálny teplomer - 1 ks
Tlakomer - 1 ks
Osobná digitálna váha - 1 ks
Kojenecká váha - 1 ks
Hlavové svietidlo sbinokulárnou lupou - 1 ks
Optotyp presvetlený - 1 ks
Vyšetrovacia lampa - 1 ks
ORL súprava - 1 ks
Striekačka na výplach ucha - 1 ks
Fonendoskop - 1 ks
Audiometer - 1 ks
Kojenecký meter - 1 ks
Bezkáblový teplomer - 1 ks
Osobný meter - 1 ks
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časť 2: Demonštračná technika
Ambulancia 1.02 a 1.03
Germicídny žiarič - 1 ks
Pohotovostné pojazdné kreslo - 1 ks
Infúzny stojan - 1 ks
Pojazdný lekársky stolík - 1 ks
Pojazdný lekársky stolík - 1 ks
Solux lampa pre terapiu - 1 ks
Infračervená lampa 150W - 1 ks
Elektrostimulačný prístroj na stimuláciu svalov a nervov - 1 ks
Pohotovostný kufrík - 1 ks
Biolampa - 1 ks
Ambulancia 1.01 a 1.05
Sterilizátor - 1 ks
Lontostimulátor - 1 ks
Vakuová jednotka pre elektroterapiu - 1 ks
Kombinovaný terapeutický prístroj na liečbu - 1 ks
Elektroliečba - 1 ks
Germicídny žiarič - 1 ks
Biolampa - 1 ks
Lekárska taška - 1 ks
Čakáreň 1.04
Germicídny žiarič
Zubná ambulancia č.1 ( Miestnosť - 1.02 )
Svetelná turbína s rýchlospojkou - 1 ks
Autokláv - 1 ks
Destilačný prístroj - 1 ks
Zváračka sterilizačných obalov - 1 ks
Ultrazvuková čistička - 1 ks
Osvetlenie - 1 ks
Germicídny žiarič - 1 ks
Miešačka kapsulí pre zubné výplne - 1 ks
Zubná ambulancia č.2 ( Miestnosť - 1.04 )
Svetelná turbína s rýchlospojkou - 1 ks
Autokláv - 1 ks
Destilačný prístroj - 1 ks
Zváračka sterilizačných obalov - 1 ks
Ultrazvuková čistička - 1 ks
Osvetlenie - 1 ks
Germicídny žiarič - 1 ks
Miešačka kapsulí pre zubné výplne - 1 ks
Spoločná čakáreň pre zubné ambulancie ( Miestnosť - 1.06 )
Germicídny žiarič - 1 ks
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Čakáreň detská ambulancia ( Miestnosť - 1.15 )
Germicídny žiarič - 1 ks
Ordinácia detská ambulancia + Prípravovňa detská ambulancia ( Miestnosť - 1.16 a 1.18 )
Germicídny žiarič - 2 ks
Sterilizátor - 1 ks
Pojazdný lekársky stolík - 1 ks
Pohotovostné pojazdné kreslo - 1 ks
Resuscitačný set vplastovom kufríku - 1 ks
Infúzny stojan - 1 ks
Čakáreň infekčné ochorenia ( Miestnosť - 1.17 )
Germicídny žiarič - 1 ks
Miestnosť pre kompresor ( Miestnosť - 1.02 )
Kompresor ( spoločný pre obe zubné ambulancie ) - 1 ks
Odsávanie s odlúčením amalgánu (spoločný pre obe zubné ambulancie) - 1 ks
Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v technických špecifikáciách predmetu
zákazky, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Podrobné vymedzenie predmetu
obstarávania tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky.
Bližšie stanovené informácie o zdravotníckej technike sú súčasťou technických špecifikácií
predmetu zákazky.
2.4

Súčasťou predmetu zákazky bude aj:
-

montáž dodaných prístrojov vrátane potrebných úprav (realizuje úspešný uchádzač
počas plnenia zmluvy)
inštalácia dodaných prístrojov (realizuje úspešný uchádzač počas plnenia zmluvy)
uvedenie dodaných prístrojov do prevádzky (realizuje úspešný uchádzač počas
plnenia zmluvy)
odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaných prístrojov (realizuje
úspešný uchádzač počas plnenia zmluvy)
odovzdanie dokumentácie k dodaným prístrojom (predloží úspešný uchádzač počas
plnenia zmluvy)
zaškolenie zamestnancov užívateľa na obsluhu a údržbu dodaných prístrojov
(realizuje úspešný uchádzač počas plnenia zmluvy)

2.5

Dodávateľ dodá predmet zákazky podľa technických špecifikácií a musí vyhovovať
slovenským a európskym technickým normám a predpisom STN EN.

2.6

Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zákazky vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve riadne, včas a bez
nedostatkov a dodaný predmet zákazky odovzdať objednávateľovi.

2.7

Objednávateľ sa zaväzuje dodaný predmet zákazky v súlade zo zmluvou, prevziať a
zaplatiť cenu predmetu zákazky podľa platobných podmienok uvedených v článku V. tejto
zmluvy.
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2.8

Realizácia predmetu zákazky bude uskutočnená v podľa technických špecifikácií vrátane:
- dodania príslušných atestov a certifikátov od zdravotníckych prístrojov,
- vyhotovenia príslušných správ o odborných prehliadkach a skúškach zdravotníckych
prístrojov.
III. Čas plnenia

3.1

Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zákazky podľa predmetu tejto zmluvy v zmluvne
dohodnutej predpokladanej lehote t. j. do 6 mesiacov od účinnosti zmluvy v súlade
s predpokladaným harmonogramom realizácie predmetu zákazky, ktorý bude potvrdený
písomnou objednávkou dodávateľa.

3.2

Presný dátum a čas dodania predmetu zákazky si dohodne objednávateľ s dodávateľom
najmenej 7 kalendárnych dní vopred.

3.3

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je v omeškaní s termínom dodania predmetu
zákazky, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s
realizáciou predmetu zákazky plniť následkom okolností, vzniknutých na strane
objednávateľa, pričom za túto okolnosť sa považuje aj omeškanie s úhradou faktúry
vystavenej dodávateľom. V tomto prípade má dodávateľ právo na predĺženie lehoty
dodania predmetu zákazky.

3.4

Ak dodávateľ dodá predmet zákazky alebo jeho časť, schopnú samostatného užívania na
odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ po overení dodania predmetu zákazky
alebo jeho časti prevezme aj v skoršom termíne.
3.3.1. Predčasné dodanie predmetu zákazky alebo jeho časti je možné len na základe
písomnej dohody zmluvných strán.
IV. Cena predmetu zmluvy

4.1

Zmluvná cena za realizáciu predmetu zákazky je stanovená v súlade s o zákonom NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok.
Zmluvná cena je špecifikovaná ako maximálna a pevne daná, ktorú nie je možné
prekročiť.

4.1.1 Celková cena časti 1 predmetu zákazky bez DPH
4.1.2 DPH 20 %
4.1.3 Celková cena časti 1 predmetu zákazky s DPH

121 375,00 EUR
24 275,00 EUR
145 650,00 EUR

(slovom: Jednostoštyridsaťpäťtisícšesťstopäťdesiat EUR s DPH)
4.1.4 Celková cena časti 2 predmetu zákazky bez DPH

46 750,00 EUR

4.1.5 DPH 20 %
4.1.6 Celková cena časti 2 predmetu zákazky s DPH

9 350 EUR
56 100, 00 EUR

(slovom: Päťdesiatšesťtisícsto EUR s DPH)
DPH bude účtovaná podľa platných predpisov v čase plnenie predmetu zákazky.
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4.3

Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky. Do ceny je možné premietnuť v súlade so
znením § 549 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov po
obojstrannom potvrdení dodatku ku zmluve aj zmeny uvedené v bodoch 4.10 tejto zmluvy.

4.4

Tovary, ktoré dodávateľ nedodá, dodá bez príkazu objednávateľa alebo dodá odchylne od
dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.5

V zmluvnej cene sú obsiahnuté aj náklady na dodanie, prevádzku, údržbu a upratanie
miesta dodávky a všetky vedľajšie náklady súvisiace s dodávkou predmetu zákazky.

4.6

Zmluvná cena predmetu zákazky je špecifikovaná podrobným ponukovým rozpočtom
(naceneným výkazom položiek), ktorý je neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy.

4.7

Dodávateľ sa zaväzuje, že predmet zákazky dodá v požadovanej kvalite a v ponúknutej
cene.

4.8

K zmene ceny za predmet zákazky môže dôjsť:
- pri rozšírení, resp. zúžení predmetu zákazky alebo pri zmene technického riešenia a to
iba na základe písomných požiadaviek objednávateľa,
- pri potrebe činností nezahrnutých do podrobného rozpočtu a tieto činnosti neboli
predvídateľné v čase prípravy ponuky a uzatvorenia zmluvy,
- v prípade legislatívnych zmien v cenovej oblasti, a to pri zmene sadzby DPH.

4.9

Pre ocenenie výkazu položiek u naviac dodávok požadovaných objednávateľom v zmysle
bodu 4.6 bude dodávateľ používať jednotkové ceny alebo sadzby z pôvodného podrobného
ponukového rozpočtu. V prípade, že nie je možné použiť tieto položky, dodávateľ navrhne
nové položky a predloží ich odbornému technickému dozoru a objednávateľovi na
predchádzajúce odsúhlasenie spolu:
a) s kalkuláciou ceny na základe ekonomicky oprávnených nákladov,
b) s odpočítaním dodávok, ktoré nebudú vykonané, od pôvodne podrobného ponukového
rozpočtu.

4.10 Naviac dodávky budú riešené dodatkom k zmluve v zmysle pravidiel zákona o verejnom
obstarávaní. Objednávateľom potvrdený dodatok k zmluve, dotýkajúci sa zmeny ceny
u príslušnej časti predmetu zákazky, bude oprávňovať dodávateľa k uplatňovaniu ceny
naviac dodávok vo faktúre. V dodacom liste k faktúre bude dodávateľ na samostatných
listoch uvádzať dodávky podľa pôvodného podrobného ponukového rozpočtu a samostatne
dodávky podľa dodatkov k podrobným rozpočtom s označením čísla dodatku.
4.11 Za naviac dodávky s právom dodávateľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také
dodávky, ktoré dodávateľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti
zakalkulovať do ceny predmetu zákazky v rozsahu celého predmetu zmluvy. Takéto
dodávky je zhotoviteľ povinný dodať ako súčasť plnenia podľa tejto zmluvy na vlastné
náklady.
4.12 Dodávateľ berie na vedomie, že za oprávnené výdavky sa považujú len výdavky, ktoré sú
vzhľadom na všetky okolnosti reálne, správne, aktuálne, uznané odborným technickým
dozorom a ktoré sa navzájom neprekrývajú a ktoré v plnej miere súvisia s realizáciou
projektu.
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V. Platobné podmienky
5.1

Dodávateľ dodá predmet zákazky na vlastné náklady a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť
zmluvnú cenu predmetu zákazky na základe faktúr, ktoré dodávateľ vystaví a odošle
objednávateľovi po splnení týchto podmienok:

5.1.1 Dodávateľ je oprávnený vystavovať faktúry za dodaný predmet zákazky na základe
podpísaných protokolov o dodaní, inštalácii, uvedení do prevádzky, odskúšaní, prevzatí
a zaškolení obsluhy.
5.1.2 Overenie dodania predmetu zákazky vykoná odborný technický dozor objednávateľa do
10. pracovného dňa od predloženia vystavených protokolov o dodaní, inštalácii, uvedení
do prevádzky, odskúšaní, prevzatí a zaškolení obsluhy. Ak majú vystavené protokoly o
dodaní, inštalácii, uvedení do prevádzky, odskúšaní, prevzatí a zaškolení obsluhy vady,
vráti ich dodávateľovi na prepracovanie.
5.2

Jednotlivé faktúry musia obsahovať tieto údaje:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo zmluvy a číslo faktúry,
- deň odoslania faktúry, deň splatnosti a deň zdaniteľného plnenia,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa budú realizovať úhrady,
- fakturovanú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu,
- označenie diela,
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby.

5.3

Súčasťou predloženej faktúry budú nasledujúce prílohy:
- protokol o dodaní, inštalácii, uvedení do prevádzky, odskúšaní, prevzatí a zaškolení
obsluhy
- dokumentáciu k dodaným prístrojom

5.4

Faktúra predložená bez náležitostí uvedených v odseku 5.2 a 5.3 bude dodávateľovi
vrátená ako neúplná.

5.5

Objednávateľ neposkytuje preddavky. Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych dní odo
dňa ich doručenia. Faktúry sa považujú za uhradené dňom pripísania prostriedkov na účet
dodávateľa.

5.8.1 Konečná faktúra na úhradu zvyšku doteraz neuhradenej ceny diela bude môcť byť
dodávateľom vystavená až po úplnom odstránení vád a nedorobkov.
5.8.2 Uhradená konečná faktúra nie je dokladom o dodaní, inštalácii, uvedení do prevádzky,
odskúšaní, prevzatí a zaškolení obsluhy.
5.8.3 Konečnú faktúru za dodanie predmetu zákazky predloží dodávateľ ku dňu jeho o dodania,
inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania, prevzatia a zaškolenia obsluhy. Jej
prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky dodávateľa na úpravu zmluvnej ceny
predmetu zákazky.
5.6

V prípade, že dodávateľ bude časť predmetu zákazky realizovať subdodávateľmi, je
povinný v termíne do 30 kalendárnych dní po zaplatení faktúry objednávateľom preukázať
písomným potvrdením subdodávateľa, že si splnil finančné záväzky vyplývajúce z realizácie
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predmetu zákazky. V prípade, že túto skutočnosť nepreukáže, objednávateľ pozastaví
vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu veci.
VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady
6.1

Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zákazky bude dodaný podľa technických
špecifikácii a musí vyhovovať slovenským a európskym technickým normám a predpisom
STN EN.

6.2

Dodávateľ nezodpovedá za vady predmetu zákazky, ktoré boli spôsobené použitím
podkladov a veci poskytnutých objednávateľom a dodávateľ pri vynaložení maximálnej
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na
ich použití trval.

6.3

Záručná doba je 24 mesiacov alebo podľa záruk stanovených výrobcom predmetu zákazky.
Začína plynúť odo dňa protokolárneho dodania, inštalácie, uvedenia do prevádzky,
odskúšania, prevzatia a zaškolenia obsluhy. Za vady predmetu zákazky, na ktoré sa
vzťahuje záruka, zodpovedá dodávateľ v rozsahu tejto záruky.

6.3.1 Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za
ktoré zodpovedá dodávateľ.
6.4

Vady predmetu zákazky, uvedené v protokole o dodaní, inštalácii, uvedení do prevádzky,
odskúšaní, prevzatí a zaškolení obsluhy, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie
zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie predmetu zákazky sa nepovažuje za
prehliadku predmetu zákazky objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného
zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí
predmetu zákazky.

6.5

Tovary, ktoré nezodpovedajú technickým špecifikáciám uvedených v ponuke dodávateľa,
musí dodávateľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.6

Dodávateľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaní všetkých vád predmetu zákazky zistených
pri preberaní bez zbytočného odkladu, spôsob a termín odstránenia dohodne
s objednávateľom, max. však do 3 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti.

6.7

Dodávateľ sa zaväzuje, že všetky vady predmetu zákazky, ktoré budú zistené počas
záručnej doby a uplatnené objednávateľom v oprávnenej reklamácií začne odstraňovať bez
zbytočného odkladu spôsobom a v termíne stanovenom v reklamačnom konaní, max. však
do 3 kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti.

6.8

Ak sa ukáže, že vada predmetu zákazky je neopraviteľná, dodávateľ sa zaväzuje do 10
kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti opraviť nedostatok použitím nových
náhradných dielov.

6.9

Zmluvné strany sa dohodli pre prípady vád predmetu zákazky, že počas záručnej doby má
objednávateľ právo požadovať a dodávateľ povinnosť odstrániť vady bezplatne. Doba od
uplatnenia oprávnenej reklamácie až do vykonania opravy resp. ich odstránenia sa
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nezapočítava do plynutia záručnej doby, toto ustanovenie platí pre prípad plnenia
povinnosti dodávateľa vyplývajúcich zo záručných záväzkov tejto zmluvy.
6.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú oprávnenú reklamáciu vád predmetu zákazky
uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.
VII. Spolupôsobenie objednávateľa a dodávateľa
7.1

Dodávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste realizácie predmetu zákazky, ktoré
znečistí svojou činnosťou.

7.2

Na mieste realizácie predmetu zákazky za BOZP v celom rozsahu zodpovedá dodávateľ. Za
dodržiavanie bezpečnostných predpisov PO, kvalitu a komplexnosť pracovníkov ich
zdravotný stav a spôsobilosť pre výkon dohodnutých prác zodpovedá v plnom rozsahu
dodávateľ.

7.3

Dodávateľ je povinný miesto realizácie predmetu zákazky vhodne zabezpečiť, tak aby na
tomto mieste boli chránené osoby, hnuteľný a nehnuteľný majetok. Ak dodávateľ svojim
počínaním pri realizácii predmetu zákazky zapríčiní úraz akejkoľvek osobe resp. spôsobí
škodu na hnuteľnom alebo nehnuteľnom majetku je povinný v zmysle platných zákonov
v SR nahradiť vzniknuté škody.

7.4

Dodávateľ je povinný najneskôr do 14 kalendárnych dní po odovzdaní predmetu zákazky
tejto zmluvy miesto realizácie predmetu zákazky uvoľniť.

7.5

Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný technický dozor nad realizáciou predmetu
zákazky a dodržiavaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním bude poverená odborne
spôsobilá osoba, ktorá bude mať za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné
dodávky realizujú alebo skladujú dodané zdravotnícke prístroje.

7.6

Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval dokumentáciu k dodaným zdravotníckym
prístrojom, nezbavuje dodávateľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady predmetu
zákazky a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne splnenie
predmetu zákazky.

7.7

Pre sledovanie postupu realizácie predmetu zákazky bude objednávateľ organizovať na
stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov, vyhotovovať zápisy o ich priebehu
a posielať ich účastníkom kontrolného dňa. Vzájomne odsúhlasené a prijaté opatrenia na
kontrolných dňoch sa stanú pokynom pre dodávateľa na vykonanie prác, pokiaľ nemenia
predmet a cenu zmluvy.

7.8

Dodávateľ poveruje výkonom funkcie elektrotechnika na riadenie činností alebo na
riadenie prevádzky Ing. Vincenta Struhára, v prípade ak to funkcia vyžaduje predloží
osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti č. AOP/23-2014-013, v prípade ak to
funkcia nevyžaduje predloží doklad o vzdelaní.

7.9

Dodávateľ poveruje výkonom funkcie technika, ktorý bude vykonávať inštaláciu, záručný a
pozáručný servis dodaného zdravotníckych prístrojov Ing. Vincenta Struhára, v prípade ak
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to funkcia vyžaduje predloží osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti č.
AOP/23-2014-013, v prípade ak to funkcia nevyžaduje predloží doklad o vzdelaní.
7.10 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre
realizáciu predmetu zákazky.
7.11 Dodávateľ nesmie zadať predmet zákazky ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.
7.12 V prípade ak dodávateľ má v úmysle zadať časť predmetu zákazky subdodávateľom musí
splniť nasledovné podmienky:
- dodávateľ predloží zoznam subdodávateľov s identifikačnými údajmi tretích osôb
podieľajúcich sa na plnení zmluvy (subdodávateľov), ak sú známi, v rozsahu meno a
priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo
alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, predmet subdodávok a
podiel plnenia zabezpečovaný subdodávateľmi vyjadrený v %,
- dodávateľ predloží aj čestné vyhlásenie, že každý subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v
čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,
- ak dôjde k zmene subdodávateľa oproti zoznamu, dodávateľ je povinný predložiť
objednávateľovi do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom
aktuálny zoznam subdodávateľov.
7.13 Ak dodané zdravotnícke prístroje na základe kontroly zo strany poskytovateľa
nenávratného finančného príspevku budú deklarované ako neoprávnené výdavky z dôvodu
rozporu s dokumentáciou k ponúkaným zdravotníckym prístrojom a rozpočtom (napríklad
z dôvodu nerealizovania niektorých dodávok alebo realizovania v inom technickom
vyhotovení) tieto neoprávnené výdavky bude znášať dodávateľ na vlastné náklady na
základe vystavenej faktúry zo strany objednávateľa.
VIII. Vlastníctvo predmetu zmluvy
8.1

Objednávateľ je vlastníkom predmetu zákazky vrátane všetkých jeho súčastí.
IX. Odovzdanie predmetu zmluvy

9.1

Zo strany dodávateľa bude splnená povinnosť dodať predmet zákazky až jeho riadnym
odovzdaním a to bez nedostatkov.

9.2

O ukončení realizácie predmetu zákazky dodávateľ písomne listom upovedomí
objednávateľa a vyzve ho k prevzatiu predmetu zákazky. Následne na to objednávateľ určí
deň preberacieho konania.

9.3

Podmienkou odovzdania a prevzatia predmetu zákazky je úspešné vykonanie všetkých
skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami, dokumentáciou dodaných
zdravotníckych prístrojov a touto zmluvou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú
prevzatie predmetu zákazky.

9.4

V prípade, že počas preberacieho konania budú zistené nedostatky, ktoré bránia užívaniu
predmetu zákazky, objednávateľ predmet zákazky neprevezme a vyzve dodávateľa na
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odstránenie nedostatkov. Dodávateľ po odstránení nedostatkov opätovne upovedomí
objednávateľa, že predmet zákazky je ukončený.
9.5

Náklady spojené zo zabezpečením dokladovej časti k preberaciemu konaniu znáša
dodávateľ.
X. Zmluvné pokuty

10.1 Za nedodržanie zmluvne dohodnutého termínu ukončenia dodávky predmetu zákazky zo
strany dodávateľa, zaplatí dodávateľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % zo
zmluvnej ceny predmetu zákazky s DPH nedodanej časti predmetu zákazky za každý deň
omeškania.
10.2 Za nedodržanie termínu odstránenia reklamačných nedostatkov, stanovenom pri
reklamačnom konaní, zaplatí dodávateľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 %
zo zmluvnej ceny predmetu zákazky s DPH za každý deň omeškania.
10.3 Za neodstránenie reklamačných nedostatkov, stanovenom pri reklamačnom konaní, si
objednávateľ uplatní zmluvnú pokutu na záručné opravy predmetu zákazky v záručnej
dobe do výšky 5 % zo zmluvnej ceny predmetu zákazky s DPH.
10.4 Za nedodržanie termínu odstránenia nedostatkov, dohodnutom pri preberaní, zaplatí
dodávateľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % zmluvnej ceny predmetu
zákazky s DPH za každý deň omeškania.
10.5 Za nedodržanie termínu splatnosti jednotlivých faktúr, má dodávateľ nárok na úrok
z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
10.6 Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči dodávateľovi nezaniká
povinnosť dodávateľa uhradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré
vzniknú
objednávateľovi z dôvodu nedodržania termínu ukončenia dodávky predmetu zákazky,
odstránenia nedostatkov alebo iných reklamačných vád.
XI. Vyššia moc
11.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich
nemôžu ovplyvniť zmluvné strany (napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod.).
11.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 30 kalendárnych dní od vyskytnutia sa
vyššej moci, strana, ktorá sa bude odvolávať na vyššiu moc požiada druhú stranu o úpravu
zmluvy o vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá
sa odvolala na vyššiu moc právo od zmluvy odstúpiť.
XII. Ostatné ustanovenia
12.1 Dodávateľ bude pri realizácii predmetu zákazky postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Dodávateľ sa bude
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riadiť podľa technických špecifikácii, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami
oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami, vyjadreniami, pravidlami
a postupmi poskytovateľa nenávratného finančného príspevku NFP.
12.2 Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávanými
prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
12.3 Dodávateľ berie na vedomie, že dodaná bude len tá časť predmetu zákazky, ktorú určí
objednávateľ na základe pridelených finančných prostriedkov. V prípade zmeny podmienok
poskytovania finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa finančných prostriedkov
bude táto zmluva upravená tak, aby bola v súlade so zmenenými podmienkami
poskytovateľa.
12.4 Realizáciu zmien oproti technickým špecifikáciám je dodávateľ povinný vopred odsúhlasiť s
odborným technickým dozorom a objednávateľom.
XIII. Odstúpenie od zmluvy
13.1 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy s dodávateľom v týchto prípadoch:
- bol na majetok dodávateľa vyhlásený konkurz, bolo voči nemu začaté konkurzné konanie,
zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo dodávateľ je
likvidácii,
- keď sa situácia dodávateľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné záruky,
ktoré ponúka nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou dodávok jemu zverených,
- ak bude dodávateľ postupovať pri dodávke predmetu zákazky aj napriek upozorneniam
a výzvam zo strany objednávateľa tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín
dodania predmetu zákazky, pre okolnosti na strane dodávateľa, nebude dodržaný,
- ak aj napriek upozorneniam zo strany objednávateľa bude dodávateľ preukázateľne
dodávať chybný predmet zákazky, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto
zmluve.
13.2 Dodávateľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škody s výnimkou už dodanej
časti predmetu zákazky.
13.3 V prípade, že dodávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov ležiacich na strane objednávateľa,
objednávateľ sa zaväzuje dodanú časť predmetu zákazky zaplatiť v plnej výške a odkúpiť
od dodávateľa časť predmetu zákazky už zaobstaraný, hodnotu ktorého dodávateľ
preukáže faktúrou.
XIV. Záverečné ustanovenia
14.1 Táto zmluva a jej plnenie sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky a ak vznikne
situácia, ktorú táto zmluva nerieši, zmluvné strany budú postupovať podľa príslušných
ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení.
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14.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
14.3 Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ktoré vzniknú v súvislosti s ňou, budú
zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak k dohode nedôjde, zmluvné
strany sa dohodli, že na konanie v takomto spore bude miestne príslušný súd, v obvode
ktorého má objednávateľ svoje sídlo.
14.4 Táto zmluva je vyhotovená v 5 rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ dostane dve vyhotovenia
a objednávateľ tri.
14.5 Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
14.6 Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva o dielo je prejavom ich slobodnej vôle, že
nebola uzatvorená v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, prečítali si ju a na znak
súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.
Objednávateľ
V Likavke
dňa 5.8.2015

Dodávateľ
V Bratislave
dňa 5.8.2015

.....................................
Ing. Marián Javorka
starosta obce

.....................................
Martin Továrek
konateľ

Prílohy:
1.

Príloha A.1.A: Celková cena časti 1 predmetu zákazky v EUR s DPH (predloží každý
uchádzač ako súčasť ponuky)

2.

Príloha A.1.B: Celková cena časti 2 predmetu zákazky v EUR s DPH (predloží každý
uchádzač ako súčasť ponuky)

1.

Príloha B.1.A: Technické špecifikácie predmetu zákazky (predloží každý uchádzač ako
súčasť ponuky)

2.

Príloha B.2.A: Rozdelenie ceny predmetu zákazky na časť 1(predloží každý uchádzač ako
súčasť ponuky)

3.

Príloha B.2.B: Rozdelenie ceny predmetu zákazky na časť 2 (predloží každý uchádzač ako
súčasť ponuky)

4.

Údaje o elektrotechnikovi na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky, v prípade ak to
funkcia vyžaduje predloží osvedčenie o vykonaní skúšky odbornej spôsobilosti, v prípade ak
to funkcia nevyžaduje predloží doklad o vzdelaní. (predloží každý uchádzač ako súčasť
ponuky)
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5.

Údaje o technikovi, ktorý bude vykonávať inštaláciu, záručný a pozáručný servis dodaného
zdravotníckych prístrojov, v prípade ak to funkcia vyžaduje (predloží každý uchádzač ako
súčasť ponuky) – viď prílohu č. 4.

6.

Zoznam subdodávateľov v prípade ak dodávateľ má v úmysle zadať časť predmetu zákazky
subdodávateľom (predloží úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy)

7.

Predpokladaný harmonogramom realizácie predmetu zákazky (predloží úspešný uchádzač
po podpise zmluvy)

8.

Dokumentácia k dodaným zdravotníckym prístrojom (predloží úspešný uchádzač počas
plnenia zmluvy)

Súťažné podklady – „Zdravotnícka technika Zdravotného strediska Likavka“ – zdravotnícka technika
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Celková cena časti 1 predmetu zákazky v EUR s DPH
Cena
Cena
predmetu
predmetu
zákazky bez
zákazky DPH
DPH

Cena
predmetu
zákazky s
DPH

Množstvo

Merná
jednotka

Ambulancia 1.02 a 1.03

1

ks

9 270,00

1 854,00

11 124,00

Ambulancia 1.01 a 1.05

1

ks

25 765,00

5 153,00

30 918,00

Zubná ambulancia č.1 ( Miestnosť - 1.02 )

1

ks

39 215,00

7 843,00

47 058,00

Zubná ambulancia č.2 ( Miestnosť - 1.04 )

1

ks

39 215,00

7 843,00

47 058,00

7 910,00
121 375,00

1 582,00
24 275,00

9 492,00
145 650,00

Zostava
Diagnostická technika

Ordinácia detská ambulancia + Prípravovňa detská ambulancia ( Miestnosť - 1.16 a 1.18 )

1
ks
Celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH

Poznámka:
Celková cena časti 1 predmetu zákazky v EUR s DPH sa počíta ako súčet ceny predmetu zákazky s DPH všetkých zdravotníckych prístrojov uvedených v
zozname. Cena predmetu zákazky s DPH príslušného zdravotníckeho prístroja sa vypočíta Cenou predmetu zákazky bez DPH sčítaním DPH. Verejný obstarávateľ
si vyhradzuje právo vykonať aritmetickú opravu.

časť1: Diagnostická technika

Zostava

Množstvo

Merná
jednotka

Jednotková
Cena
cena
predmetu
predmetu
zákazky bez
zákazky
DPH
bez DPH

Cena
predmetu
zákazky
DPH

Cena
predmetu
zákazky s
DPH

Cena predmetu zákazky v EUR s DPH

121 375,00

24 275,00

145 650,00

1
ks
910,00
1
ks
1200,00
1
ks
1760,00
1
ks
350,00
1
ks
50,00
1
ks
100,00
1
ks
30,00
1
ks
80,00
1
ks
200,00
1
ks
540,00
1
ks
190,00
1
ks
100,00
1
ks
70,00
1
ks
840,00
1
ks
2820,00
30,00
1
ks
Cena predmetu zákazky v EUR s DPH

910,00
1 200,00
1 760,00
350,00
50,00
100,00
30,00
80,00
200,00
540,00
190,00
100,00
70,00
840,00
2 820,00
30,00
9 270,00

182,00
240,00
352,00
70,00
10,00
20,00
6,00
16,00
40,00
108,00
38,00
20,00
14,00
168,00
564,00
6,00
1 854,00

1 092,00
1 440,00
2 112,00
420,00
60,00
120,00
36,00
96,00
240,00
648,00
228,00
120,00
84,00
1 008,00
3 384,00
36,00
11 124,00

130,00
100,00
2820,00
4295,00
200,00

26,00
20,00
564,00
859,00
40,00

156,00
120,00
3384,00
5154,00
240,00

Ambulancia 1.02 a 1.03
Spirometer
EKG prístroj
CRP prístroj
Príslušenstvo k CRP
Osobná digitálna váha
Tlakomer
Osobný meter
BODY meter
Optotyp presvetlený
Vyšetrovacia lampa
Hlavové svietidlo
Striekačka na výplach ucha
Otoskop
ORL súprava
Audiometer
Fonendoskop

Ambulancia 1.01 a 1.05
TENS prístroj
Striekačka k výplachu ucha
Audiometer
Biothesiometer
Pulzný oximeter prstový

1
1
1
1
1

ks
ks
ks
ks
ks

130,00
100,00
2820,00
4295,00
200,00

Sada pre vyšetrovanie diabetickej nohy
Tlakový holter
EKG prístroj
Otoskop
Tlakomer
CRP prístroj
Príslušenstvo k CRP
Ďaľkovo ovládaný optotyp
Digitálna váha
Vyšetrovacia lampa

1
ks
6430,00
1
ks
1720,00
1
ks
1200,00
1
ks
70,00
1
ks
100,00
1
ks
1760,00
1
ks
350,00
1
ks
6000,00
1
ks
50,00
1
ks
540,00
Cena predmetu zákazky v EUR s DPH

6430,00
1720,00
1200,00
70,00
100,00
1760,00
350,00
6000,00
50,00
540,00
25 765,00

1286,00
344,00
240,00
14,00
20,00
352,00
70,00
1200,00
10,00
108,00
5 153,00

7716,00
2064,00
1440,00
84,00
120,00
2112,00
420,00
7200,00
60,00
648,00
30 918,00

1
ks
16000,00
1
ks
370,00
1
ks
860,00
1
ks
1210,00
1
ks
5700,00
1
ks
9585,00
1
ks
540,00
1
ks
190,00
1
ks
10,00
1
ks
4750,00
Cena predmetu zákazky v EUR s DPH

16000,00
370,00
860,00
1210,00
5700,00
9585,00
540,00
190,00
10,00
4750,00
39 215,00

3200,00
74,00
172,00
242,00
1140,00
1917,00
108,00
38,00
2,00
950,00
7 843,00

19200,00
444,00
1032,00
1452,00
6840,00
11502,00
648,00
228,00
12,00
5700,00
47 058,00

16000,00
370,00
860,00
1210,00
5700,00
9585,00
540,00
190,00

3200,00
74,00
172,00
242,00
1140,00
1917,00
108,00
38,00

19200,00
444,00
1032,00
1452,00
6840,00
11502,00
648,00
228,00

Zubná ambulancia č.1 ( Miestnosť - 1.02 )
Zubná súprava, 5 nástrojov, nesená kreslom
Rovný násadec
Svetelné kolienko 1:1
Svetelné kolienko do rychla 1:5
RTG
RVG
Vyšetrovacia lampa
Čelové svietidlo
Bezkáblový teplomer
Nástroje ( súbor )

Zubná ambulancia č.2 ( Miestnosť - 1.04 )
Zubná súprava, 5 nástrojov, nesená kreslom
Rovný násadec
Svetelné kolienko 1:1
Svetelné kolienko do rychla 1:5
RTG
RVG
Vyšetrovacia lampa
Čelové svietidlo

1
1
1
1
1
1
1
1

ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks
ks

16000,00
370,00
860,00
1210,00
5700,00
9585,00
540,00
190,00

Bezkáblový teplomer
Nástroje ( súbor )

1
ks
10,00
1
ks
4750,00
Cena predmetu zákazky v EUR s DPH

10,00
4750,00
39 215,00

2,00
950,00
7 843,00

12,00
5700,00
47 058,00

1200,00
70,00
10,00
100,00
50,00
60,00
1770,00
200,00
540,00
840,00
100,00
30,00
2820,00
80,00
10,00
30,00
7 910,00

240,00
14,00
2,00
20,00
10,00
12,00
354,00
40,00
108,00
168,00
20,00
6,00
564,00
16,00
2,00
6,00
1 582,00

1440,00
84,00
12,00
120,00
60,00
72,00
2124,00
240,00
648,00
1008,00
120,00
36,00
3384,00
96,00
12,00
36,00
9 492,00

Ordinácia detská ambulancia + Prípravovňa detská ambulancia ( Miestnosť - 1.16 a 1.18 )
EKG prístroj
Otoskop
Digitálny teplomer
Tlakomer
Osobná digitálna váha
Kojenecká váha
Hlavové svietidlo s binokulárnou lupou
Optotyp presvetlený
Vyšetrovacia lampa
ORL súprava
Striekačka na výplach ucha
Fonendoskop
Audiometer
Kojenecký meter
Bezkáblový teplomer
Osobný meter

1
ks
1200,00
1
ks
70,00
1
ks
10,00
1
ks
100,00
1
ks
50,00
1
ks
60,00
1
ks
1770,00
1
ks
200,00
1
ks
540,00
1
ks
840,00
1
ks
100,00
1
ks
30,00
1
ks
2820,00
1
ks
80,00
1
ks
10,00
30,00
1
ks
Cena predmetu zákazky v EUR s DPH

Poznámka:
Cena predmetu zákazky v EUR s DPH sa počíta ako súčet ceny predmetu zákazky s DPH všetkých zdravotníckych prístrojov uvedených v zozname. Cena predmetu zákazky
s DPH príslušného zdravotníckeho prístroja sa vypočíta Cenou predmetu zákazky bez DPH sčítaním DPH. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vykonať aritmetickú
opravu.

Celková cena časti 2 predmetu zákazky v EUR s DPH
Cena
predmetu
zákazky
bez DPH

Cena
predmetu
zákazky
DPH

Cena
predmetu
zákazky s
DPH

Množstvo

Merná
jednotka

Ambulancia 1.02 a 1.03

1

ks

1 580,00

316,00

1 896,00

Ambulancia 1.01 a 1.05

1

ks

16 080,00

3 216,00

19 296,00

Čakáreň 1.04

1

ks

200,00

40,00

240,00

Zubná ambulancia č.1 ( Miestnosť - 1.02 )

1

ks

10 700,00

2 140,00

12 840,00

Zubná ambulancia č.2 ( Miestnosť - 1.04 )

1

ks

10 700,00

2 140,00

12 840,00

Spoločná čakáreň pre zubné ambulancie ( Miestnosť - 1.06 )

1

ks

200,00

40,00

240,00

Čakáreň detská ambulancia ( Miestnosť - 1.15 )

1

ks

200,00

40,00

240,00

Ordinácia detská ambulancia + Prípravovňa detská ambulancia ( Miestnosť - 1.16 a 1.18 )

1

ks

4 390,00

878,00

5 268,00

Čakáreň infekčné ochorenia ( Miestnosť - 1.17 )

1

ks

200,00

40,00

240,00

2 500,00
46 750,00

500,00
9 350,00

3 000,00
56 100,00

Zostava
Demonštračná technika

Miestnosť pre kompresor ( Miestnosť - 1.02 )

1
ks
Celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH

Poznámka:
Celková cena časti 1 predmetu zákazky v EUR s DPH sa počíta ako súčet ceny predmetu zákazky s DPH všetkých zdravotníckych prístrojov uvedených v
zozname. Cena predmetu zákazky s DPH príslušného zdravotníckeho prístroja sa vypočíta Cenou predmetu zákazky bez DPH sčítaním DPH. Verejný
obstarávateľ si vyhradzuje právo vykonať aritmetickú opravu.

časť 2: Demonštračná technika

Zostava

Množstvo

Merná
jednotka

Jednotková
cena
predmetu
zákazky
bez DPH

Cena
predmetu
zákazky
bez DPH

Cena
predmetu
zákazky
DPH

Cena
predmetu
zákazky s
DPH

Cena predmetu zákazky v EUR s DPH

46 750,00

9 350,00

56 100,00

1
ks
200,00
1
ks
150,00
1
ks
90,00
1
ks
250,00
1
ks
250,00
1
ks
50,00
1
ks
50,00
1
ks
130,00
1
ks
80,00
330,00
1
ks
Cena predmetu zákazky v EUR s DPH

200,00
150,00
90,00
250,00
250,00
50,00
50,00
130,00
80,00
330,00
1 580,00

40,00
30,00
18,00
50,00
50,00
10,00
10,00
26,00
16,00
66,00
316,00

240,00
180,00
108,00
300,00
300,00
60,00
60,00
156,00
96,00
396,00
1 896,00

1
ks
2970,00
1
ks
1000,00
1
ks
2860,00
1
ks
4100,00
1
ks
4450,00
1
ks
200,00
1
ks
330,00
1
ks
170,00
Cena predmetu zákazky v EUR s DPH

2970,00
1000,00
2860,00
4100,00
4450,00
200,00
330,00
170,00
16 080,00

594,00
200,00
572,00
820,00
890,00
40,00
66,00
34,00
3 216,00

3564,00
1200,00
3432,00
4920,00
5340,00
240,00
396,00
204,00
19 296,00

Ambulancia 1.02 a 1.03
Germicídny žiarič
Pohotovostné pojazdné kreslo
Infúzny stojan
Pojazdný lekársky stolík
Pojazdný lekársky stolík
Solux lampa pre terapiu
Infračervená lampa 150W
Elektrostimulačný prístroj na stimuláciu svalov a nervov
Pohotovostný kufrík
Biolampa

Ambulancia 1.01 a 1.05
Sterilizátor
Lontostimulátor
Vakuová jednotka pre elektroterapiu
Kombinovaný terapeutický prístroj na liečbu
Elektroliečba
Germicídny žiarič
Biolampa
Lekárska taška

Čakáreň 1.04
Germicídny žiarič

1
ks
200,00
Cena predmetu zákazky v EUR s DPH

200,00
200,00

40,00
40,00

240,00
240,00

1
ks
1160,00
1
ks
4540,00
1
ks
450,00
1
ks
1060,00
1
ks
1030,00
1
ks
1490,00
1
ks
200,00
1
ks
770,00
Cena predmetu zákazky v EUR s DPH

1160,00
4540,00
450,00
1060,00
1030,00
1490,00
200,00
770,00
10 700,00

232,00
908,00
90,00
212,00
206,00
298,00
40,00
154,00
2 140,00

1392,00
5448,00
540,00
1272,00
1236,00
1788,00
240,00
924,00
12 840,00

1
ks
1160,00
1
ks
4540,00
1
ks
450,00
1
ks
1060,00
1
ks
1030,00
1
ks
1490,00
1
ks
200,00
1
ks
770,00
Cena predmetu zákazky v EUR s DPH

1160,00
4540,00
450,00
1060,00
1030,00
1490,00
200,00
770,00
10 700,00

232,00
908,00
90,00
212,00
206,00
298,00
40,00
154,00
2 140,00

1392,00
5448,00
540,00
1272,00
1236,00
1788,00
240,00
924,00
12 840,00

1
ks
200,00
Cena predmetu zákazky v EUR s DPH

200,00
200,00

40,00
40,00

240,00
240,00

1
ks
200,00
Cena predmetu zákazky v EUR s DPH

200,00
200,00

40,00
40,00

240,00
240,00

Zubná ambulancia č.1 ( Miestnosť - 1.02 )
Svetelná turbína s rýchlospojkou
Autokláv
Destilačný prístroj
Zváračka sterilizačných obalov
Ultrazvuková čistička
Osvetlenie
Germicídny žiarič
Miešačka kapsulí pre zubné výplne

Zubná ambulancia č.2 ( Miestnosť - 1.04 )
Svetelná turbína s rýchlospojkou
Autokláv
Destilačný prístroj
Zváračka sterilizačných obalov
Ultrazvuková čistička
Osvetlenie
Germicídny žiarič
Miešačka kapsulí pre zubné výplne

Spoločná čakáreň pre zubné ambulancie ( Miestnosť - 1.06 )
Germicídny žiarič

Čakáreň detská ambulancia ( Miestnosť - 1.15 )
Germicídny žiarič

Ordinácia detská ambulancia + Prípravovňa detská ambulancia ( Miestnosť - 1.16 a 1.18 )
Germicídny žiarič
Sterilizátor
Pojazdný lekársky stolík
Pohotovostné pojazdné kreslo
Resuscitačný set v plastovom kufríku
Infúzny stojan

2
ks
200,00
1
ks
2970,00
1
ks
250,00
1
ks
150,00
1
ks
530,00
90,00
1
ks
Cena predmetu zákazky v EUR s DPH

400,00
2970,00
250,00
150,00
530,00
90,00
4 390,00

80,00
594,00
50,00
30,00
106,00
18,00
878,00

480,00
3564,00
300,00
180,00
636,00
108,00
5 268,00

1
ks
200,00
Cena predmetu zákazky v EUR s DPH

200,00
200,00

40,00
40,00

240,00
240,00

1
ks
1480,00
1
ks
1020,00
Cena predmetu zákazky v EUR s DPH

1480,00
1020,00
2 500,00

296,00
204,00
500,00

1776,00
1224,00
3 000,00

Čakáreň infekčné ochorenia ( Miestnosť - 1.17 )
Germicídny žiarič

Miestnosť pre kompresor ( Miestnosť - 1.02 )
Kompresor ( spoločný pre obe zubné ambulancie )
Odsávanie s odlúčením amalgánu (spoločný pre obe zubné ambulancie)

Poznámka:
Cena predmetu zákazky v EUR s DPH sa počíta ako súčet ceny predmetu zákazky s DPH všetkých zdravotníckych prístrojov uvedených v zozname. Cena predmetu
zákazky s DPH príslušného zdravotníckeho prístroja sa vypočíta Cenou predmetu zákazky bez DPH sčítaním DPH. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vykonať
aritmetickú opravu.

časť1: Diagnostická technika

Zostava

Množstvo

Merná
jednotka

1

ks

1

ks

1

ks

Ambulancia 1.02 a 1.03
Spirometer
- prenosný, ručný diagnostický ultrazvukový spirometer
- farebný grafický displej s rozlíšením minimálne QVGA
- úplná klávesnica na vkladanie údajov pacienta
- napájanie zo vstavaného akumulátoru alebo nabíjačky pripojenej k elektrickej sieti
alebo z počítača prostredníctvom USB káblu
- na skríningovú diagnostiku a na dlhodobé monitorovanie
- možnosť pripojenia tlačiarňe
- musí obsahovať modul na testovanie účinku liekov (POST Bronchidialetor)
- vhodný aj n PRE Bronchorestrictor merania
- vnútornú časť meracej trubice musí byť možné za studena dezinfikovať
dezinfekčným roztokom
- nie je nutnosť používať bakteriálny filter
- presnosť minimálne 3%
- rozklad minimálne 3 ml/s
- vzorkovacia frekvencia minimálne 100 MHz
- integrovaná pamäť minimálne 64 MB
- možnosť používať zariadenie v on-line prevádzkovom móde alebo off-line
prevádzkovom móde
- automatická vnútorná kalibrácia
- možnosť pripojenia so vstavaným oximetrom
EKG prístroj
- digitálny min. 12-zvodový EKG prístroj
- vstavaná termotlačiareň
- rýchlosť posuvu papiera nastaviteľná v rozsahu 12,5/25/50 mm/s
- citlivosť nastaviteľná manuálne alebo automaticky v rozsahu 5/10/20 mm/mV
- automatická alebo manuálna tlač
- automatické nastavenie základnej čiary
- svalový filter v rozsahu min. 25 a max. 35 Hz
- Low pass filter v rozsahu min. 40 a max. 150 Hz
- AC filter v rozsahu 50/60 Hz
- možnosť vloženia dát pacienta: ID, meno, vek, pohlavie, výska, váha
- vstavaný napájací zdroj
- dobíjateľný 12V akumulátor
- je potrebné dodať aj nasledujúce základné príslušenstvo :
pacientsky kábel
končatinové elektródy
prísavné hrudné elektródy
registračný papier
EKG gél
- návod na obsluhu
CRP prístroj
- na stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP)
- typ displeja LCD

- kapacita programovej pamäti min. 64 kB
Príslušenstvo k CRP
– nabíjačka batérii
- akumulátory
- podložka
- minimálne 48 testovacích prúžkov
Osobná digitálna váha
- digitálna váha
- meranie váhy do hmotnosti minimálne 150 kg
- presnosť merania minimálne 100 gramov
- napájanie batériami
Tlakomer
- digitálny tlakomer s meraním pulzu
- napájanie batériami
- rozsah merania min. 30 – 280 mm Hg
- rozsah merania pulzu min. 40 – 200 pulz/min.
- meracie rozlíšenie min. 1 mm Hg
Osobný meter
- možnosť upevnenia na stenu
- meranie výsuvným merným pásom
- rozsah merania minimálne do 2 m
BODY meter
- kojenecký dĺžkomer na meranie v ležiacej polohe, pevný
- presnosť minimálne ±5 mm
- rozsah merania minimálne do 91 cm
Optotyp presvetlený
- optotyp presvetlený
- zdroj svetla min. 2 x 18W
- dĺžka kábla min. 3 m
Vyšetrovacia lampa
- pre neurologické vyšetrovanie na kontrolu fotoreakcie oka pacienta
- vreckové vyhotovenie s batériami
Hlavové svietidlo
- ľahké kompaktné svietidlo s bielym svetlom
- svetlo so svietivosťou min. 140 lumen
- výdrž LED min. 50 000 hod.
- svetlo o teplote minimálne 6500 Kelvinov

1

ks

1

ks

1

ks

1

ks

1

ks

1

ks

1

ks

1

ks

1

ks

1

ks

1

ks

- napájanie z akumulátoru s možnosťou nepretržitej prevádzky minimálne 1,5 hodiny
- možnosť pripojenia ku každému binokuláru typu HR/HRP
- osvetlená plocha minimálne v rozsahu: 40 – 200 mm
- napájanie batériami
Striekačka na výplach ucha
Otoskop
- zdroj svetla xenón s výkonom min 2,5 V
- min. trojnásobné zväčšenie
- ušné lieviky primer 2,5 mm a 4,0 mm min. po 5 ks
ORL súprava
- Stojan možno namontovať na stenu
- min. 2 otoskopy s min. 3 násobným zväčšením

- min. 4 spekula
- LED žiarovka
- LI-ion systém
Audiometer
- prístroj riadený mikroprocesorom so vstavanou pamäťou a počítačovým
prevádzkovým módom
- na displeji je schopný zobrazovať numerické aj textové informácie
- princíp merania je založený na spätnej odpovedi pacienta
- odhlučnené slúchadlá
- miesto slúchadiel možnosť pripojenia vibrátora na meranie prenosu zvuku kosťami
- možnosť pripojenia k PC na sledovanie merania v reálnom čase
- možnosť užívateľského nastavenia
- pamäťová kapacita pre minimálne 99 pacientov
- uložené výsledky meraní spätne prehliadať
- musí umožňovať reverzný prerušovaný prevádzkový mód
- rozsah frekvencie minimálne 250-8000 Hz
- musí poskytovať možnosť voľby komunikačného jazyku v slovenčine
Fonendoskop
- klasický fonendoskop
- výkonný jedno kanálový zvukovod
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Ambulancia 1.01 a 1.05
TENS prístroj
- cezkožný nervový stimulátor
- minimálne 4 vstavané programy
- digitálny displej
- frekvenčný rozsah minimálne 0-200 Hz
Striekačka k výplachu ucha
Audiometer
- prístroj riadený mikroprocesorom so vstavanou pamäťou a počítačovým
prevádzkovým módom
- na displeji je schopný zobrazovať numerické aj textové informácie
- princíp merania je založený na spätnej odpovedi pacienta
- odhlučnené slúchadlá
- miesto slúchadiel možnosť pripojenia vibrátora na meranie prenosu zvuku kosťami
-

možnosť pripojenia k PC na sledovanie merania v reálnom čase
možnosť užívateľského nastavenia
pamäťová kapacita pre minimálne 99 pacientov
uložené výsledky meraní spätne prehliadať
musí umožňovať reverzný prerušovaný prevádzkový mód
rozsah frekvencie minimálne 250-8000 Hz
musí poskytovať možnosť voľby komunikačného jazyku v slovenčine

Biothesiometer
Pulzný oximeter prstový
- digitálny oxymeter
- rýchla detekcia TF a SPO2
- napájanie 2 ks AAA batériami
- rozsah SpO2 minimálne 70% - 99 %

- rozsah srdcovej frekvencie minimálne 30 až 235 pulzov za minútu
- presnosť:
nasýtenie krvi kyslíkom minimálne 70% až 100% ± 3 %
srdcové frekvencie minimálne 70% až 100% ± 3%
Sada pre vyšetrovanie diabetickej nohy
- prenosný batériový cievny dopler
- obojstranná Dopplerovská jednotka
- grafický displej s údajmi o smere prietoku a s prehľadom nastavení
- sonda 8 MHz, pre vyšetrovanie PAD (ochorenie periférnych artérií), diabetickej nohy
a cievnych komplikácií
- znovu použiteľná inaoperatívna sonda na ekonomicky nenáročnú spoľahlivosť počas
opoerácie
- min. 5 úrovňová kalibračná funkcia priebehu signálu
- manžeta pre umiestnenie na palec nohy a na pažu
- rozsah použitia – stanovenie koeficientu ABPI a TBPI, detekcia neuropatie
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- možnosť záznamu priebehu dopplerovských signálov pomocou softvérovej aplikácie
Tlakový holter
- systém pre 24-hodinový monitoring krvného tlaku
- možnosť nahrávať všetky namerané hodnoty do PC cez USB
- oscilometrická metóda merania
- rozsah: tlak minimálne v rozpätí min. 25 – 260 mmHg
- rozsah merania tepu v rozpätí min. 40-200 pulzov/min.
- presnosť: tlak minimálne +/- 3 mmHg, pulz minimálne +/- 5%
- súčasťou dodávky musí byť Prepravná taška, batéria, manžeta
- softvér pre pripojenie k PC
EKG prístroj
- digitálny min. 12-zvodový EKG prístroj
- vstavaná termotlačiareň
- rýchlosť posuvu papiera nastaviteľná v rozsahu 12,5/25/50 mm/s
- citlivosť nastaviteľná manuálne alebo automaticky v rozsahu 5/10/20 mm/mV
- automatická alebo manuálna tlač
- automatické nastavenie základnej čiary
- svalový filter v rozsahu min. 25 a max. 35 Hz
- Low pass filter v rozsahu min. 40 a max. 150 Hz
- AC filter v rozsahu 50/60 Hz
- možnosť vloženia dát pacienta: ID, meno, vek, pohlavie, výska, váha
- vstavaný napájací zdroj
- dobíjateľný 12V akumulátor
- je potrebné dodať aj nasledujúce základné príslušenstvo :
pacientsky kábel
končatinové elektródy
prísavné hrudné elektródy
registračný papier
EKG gél
- návod na obsluhu
Otoskop
- zdroj svetla xenón s výkonom min 2,5 V
- min. trojnásobné zväčšenie
- ušné lieviky primer 2,5 mm a 4,0 mm min. po 5 ks
Tlakomer

-

digitálny tlakomer s meraním pulzu
napájanie z batérií
rozsah merania min. 30 – 280 mm Hg
rozsah merania pulzu min. 40 – 200 pulz/min.
meracie rozlíšenie min. 1 mm Hg

CRP prístroj
- na stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP)
- typ displeja LCD
- kapacita programovej pamäti min. 64 kB
Príslušenstvo k CRP
– nabíjačka batérii
- akumulátory
- podložka
- minimálne 48 testovacích prúžkov
Ďaľkovo ovládaný optotyp
- ďiaľkovo ovládaný
- automatické vypnutie diaľkového ovládača a vyšetrovacej časti
- dosah ovládača minimálne 8 metrov
Digitálna váha
- digitálna váha
- meranie váhy do hmotnosti minimálne 150 kg
- presnosť merania minimálne 100 gramov
- napájanie batériami
Vyšetrovacia lampa
- LED zdroj svetla
- teplota svetla min. 6500K
- životnosť žiarovky min. 50 000 hod.
- intenzita svetelného toku zo vzdialenosti 30 cm minimálne 90000 lux
- musí poskytovať jasné biele svetlo
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Zubná ambulancia č.1 ( Miestnosť - 1.02 )
Zubná súprava, 5 nástrojov, nesená kreslom
- súprava nesená kreslom
- inštrumentačný stolík lekáre s bičovým uložením nástrojov
- minimálne 5 pozíc pre nástroje
- minimálne 3-funkčná striekačka
- ultrazvukový odstraňovač ZK
- svetelný elektrický mikromotor, min.40000 ot/min
- svetelná turbína s rýchlospojkou
- nástroje ovládané multifunkčným nožným ovládačom
- regulácia otáčok mikromotora a výkonu nožným ovládačom
- spúšťanie a odstavenie chladenia nástrojov pri práci nožným ovládačom
- spúšťanie funkcie vyfukovania nožným ovládačom
- sterilizovateľná odnímateľná podložka nástrojov
- inštrumentačný tray stolík so sterilizovateľnou podložkou
- otočné rameno s držiakom nástrojov sestry
- malá a veľká hadica chirurgického odsávania na držiaku nástrojov sestry
- polymerizačná lampa na držiaku nástrojov sestry
- ventil pre mokré odsávanie
- svietidlo súpravy nesené pľuvátkovým blokom

-

regulácia svietivosti svietidla
kreslo s pevnou opierkou ľavej ruky
Trendelenburgova poloha
automatický návrat do základnej polohy
automaticky predstavená poloha pre vyplachovanie úst
následne automatický návrat do predchádzajúcej polohy
minimálne 5 ďaľších predvoliteľných programov
možnosť kresla dosiahnuť nasadaciu polohu menej ako 430mm nad podlahou
bezpečnostné vypnutie
nosnosť kresla minimálne 135 kg

- ovládanie kresla zo stola lekára, sestry, z nožného ovládača nástrojov aj na kresle
- predhrievanie vody do pohára
- 3 funkcie hlavného vypínača
Rovný násadec
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Svetelné kolienko 1:1
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Svetelné kolienko do rychla 1:5
RTG
- vysokofrekvenčná technológia (DC)
- ohnisko min. 0,4
- napätie rentgenky voliteľné min. 60/70 kV
- prúd rentgenky min. 7 mA
- min. 9 prednastavených expozičných programov
- min. 2 veľkosti pacienta
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Vyšetrovacia lampa
Čelové svietidlo
- ľahké kompaktné svietidlo s bielym svetlom
- svetlo so svietivosťou min. 140 lumen
- výdrž LED min. 50000 hod.
- svetlo o teplote minimálne 6500K
- napájanie z akumulátoru s možnosťou nepretržitej prevádzky minimálne 1,5 hodiny
- možnosť pripojenia ku každému binokuláru typu HR/HRP
- osvetlená plocha minimálne v rozsahu: 40 – 200 mm
- napájanie batériami
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Bezkáblový teplomer
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- min. 3 tri expozičné predvoľby pre dostupné snímkovanie (film, fosforové platničky,
senzor)
RVG
- CMOS technológia
- pomer signál – šum min. 120:1
- pripojenie USB
- dĺžka USB kábla min. 5 m
- softvér súčasťou dodávky
- vymeniteľný kábel

Nástroje ( kliešte na dolné koreňe, kliešte na horné koreňe, kliešte na malé rezáky,
kliešte na horné premoláre, kliešte na dolné premoláre, kliešte na horné moláre,
kliešte na hrné moláre pravé, kliešte na horné moláre ľavé, kliešte na dolné moláre,
kliešte bajonetové, páka extračná, páka extračná pravá, páka extračná ľavá, pinzeta
zahnutá vrubkovaná, cpátko kombinované, exkavátor 0,8 mm, exkavátor 1,5 mm,
exkavátor 2,5 mm, cpátko na amalgan, univerzálny napínač matríc 2 ks, nožničky na
ďasná rovné, pátradlo oblukové, páradlo lomené, rúčka na zrkadielko, zrkadielka 12
ks, lopatka na cement, parodontologická sonda, hladítko, gracey kyrety 5-6, gracey
kyrety 7-8, gracey kyrety 12-12, gracey kyrety 13-14, scaler, tácka )
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Rovný násadec
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Svetelné kolienko 1:1
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Svetelné kolienko do rychla 1:5
RTG
- vysokofrekvenčná technológia (DC)
- ohnisko min. 0,4
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Zubná ambulancia č.2 ( Miestnosť - 1.04 )
Zubná súprava, 5 nástrojov, nesená kreslom
- súprava nesená kreslom
- inštrumentačný stolík lekáre s bičovým uložením nástrojov
- minimálne 5 pozíc pre nástroje
- minimálne 3-funkčná striekačka
- ultrazvukový odstraňovač ZK
- svetelný elektrický mikromotor, min.40000 ot/min
- svetelná turbína s rýchlospojkou
- nástroje ovládané multifunkčným nožným ovládačom
- regulácia otáčok mikromotora a výkonu nožným ovládačom
- spúšťanie a odstavenie chladenia nástrojov pri práci nožným ovládačom
- spúšťanie funkcie vyfukovania nožným ovládačom
- sterilizovateľná odnímateľná podložka nástrojov
- inštrumentačný tray stolík so sterilizovateľnou podložkou
- otočné rameno s držiakom nástrojov sestry
- malá a veľká hadica chirurgického odsávania na držiaku nástrojov sestry
- polymerizačná lampa na držiaku nástrojov sestry
- ventil pre mokré odsávanie
- svietidlo súpravy nesené pľuvátkovým blokom
- regulácia svietivosti svietidla
- kreslo s pevnou opierkou ľavej ruky
- Trendelenburgova poloha
- automatický návrat do základnej polohy
- automaticky predstavená poloha pre vyplachovanie úst
- následne automatický návrat do predchádzajúcej polohy
- minimálne 5 ďaľších predvoliteľných programov
- možnosť kresla dosiahnuť nasadaciu polohu menej ako 430mm nad podlahou
- bezpečnostné vypnutie
- nosnosť kresla minimálne 135 kg
- ovládanie kresla zo stola lekára, sestry, z nožného ovládača nástrojov aj na kresle
- predhrievanie vody do pohára
- 3 funkcie hlavného vypínača

-

napätie rentgenky voliteľné min. 60/70 kV
prúd rentgenky min. 7 mA
min. 9 prednastavených expozičných programov
min. 2 veľkosti pacienta
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Vyšetrovacia lampa
Čelové svietidlo
- ľahké kompaktné svietidlo s bielym svetlom
- svetlo so svietivosťou min. 140 lumen
- výdrž LED min. 50000 hod.
- svetlo o teplote minimálne 6500K
- napájanie z akumulátoru s možnosťou nepretržitej prevádzky minimálne 1,5 hodiny
- možnosť pripojenia ku každému binokuláru typu HR/HRP
- osvetlená plocha minimálne v rozsahu: 40 – 200 mm
- napájanie batériami

1

ks

1

ks

Bezkáblový teplomer
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Nástroje ( kliešte na dolné koreňe, kliešte na horné koreňe, kliešte na malé rezáky,
kliešte na horné premoláre, kliešte na dolné premoláre, kliešte na horné moláre,
kliešte na hrné moláre pravé, kliešte na horné moláre ľavé, kliešte na dolné moláre,
kliešte bajonetové, páka extračná, páka extračná pravá, páka extračná ľavá, pinzeta
zahnutá vrubkovaná, cpátko kombinované, exkavátor 0,8 mm, exkavátor 1,5 mm,
exkavátor 2,5 mm, cpátko na amalgan, univerzálny napínač matríc 2 ks, nožničky na
ďasná rovné, pátradlo oblukové, páradlo lomené, rúčka na zrkadielko, zrkadielka 12
ks, lopatka na cement, parodontologická sonda, hladítko, gracey kyrety 5-6, gracey
kyrety 7-8, gracey kyrety 12-12, gracey kyrety 13-14, scaler, tácka )
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- min. 3 tri expozičné predvoľby pre dostupné snímkovanie (film, fosforové platničky,
senzor)
RVG
- CMOS technológia
- pomer signál – šum min. 120:1
- pripojenie USB
- dĺžka USB kábla min. 5 m
- softvér súčasťou dodávky
- vymeniteľný kábel

Ordinácia detská ambulancia + Prípravovňa detská ambulancia ( Miestnosť - 1.16 a 1.18 )
EKG prístroj
- digitálny min. 12-zvodový EKG prístroj
- vstavaná termotlačiareň
- rýchlosť posuvu papiera nastaviteľná v rozsahu 12,5/25/50 mm/s
- citlivosť nastaviteľná manuálne alebo automaticky v rozsahu 5/10/20 mm/mV
- automatická alebo manuálna tlač
- automatické nastavenie základnej čiary
- svalový filter v rozsahu min. 25 a max. 35 Hz
- Low pass filter v rozsahu min. 40 a max. 150 Hz
- AC filter v rozsahu 50/60 Hz
- možnosť vloženia dát pacienta: ID, meno, vek, pohlavie, výska, váha
- vstavaný napájací zdroj
- dobíjateľný 12V akumulátor
- je potrebné dodať aj nasledujúce základné príslušenstvo :

pacientsky kábel
končatinové elektródy
prísavné hrudné elektródy
registračný papier
EKG gél
- návod na obsluhu
Otoskop
- zdroj svetla xenón s výkonom min 2,5 V
- min. trojnásobné zväčšenie
- ušné lieviky primer 2,5 mm a 4,0 mm min. po 5 ks
Digitálny teplomer
- digitálny klinický teplomer
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Tlakomer
- digitálny tlakomer s meraním pulzu
- napájanie batériami
- rozsah merania min. 30 – 280 mm Hg
- rozsah merania pulzu min. 40 – 200 pulz/min.
- meracie rozlíšenie min. 1 mm Hg
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Osobná digitálna váha
- digitálna váha
- meranie váhy do hmotnosti minimálne 150 kg
- presnosť merania minimálne 100 gramov
- napájanie z batérií
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Kojenecká váha
- max do 13 kg
- presnosť min. 10 g
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Hlavové svietidlo s binokulárnou lupou
Optotyp presvetlený
- kombinovaný optotyp presvetlený
- rýchlemu vyšetrovaniu ostrosti zraku farbocitu
- možnosť voľby kombinácie znakov
Vyšetrovacia lampa
- pre neurologické vyšetrovanie na kontrolu fotoreakcie oka pacienta
- vreckové tužkové vyhotovenie na AA batérie
ORL súprava
- stojan možno namontovať na stenu
- min. 2 otoskopy s min. 3 násobným zväčšením
- 4 spekula
- LED žiarovka
- LI-ion systém
Striekačka na výplach ucha
Fonendoskop
- klasický fonendoskop
Audiometer
- prístroj riadený mikroprocesorom so vstavanou pamäťou a počítačovým
prevádzkovým módom
- na displeji je schopný zobrazovať numerické aj textové informácie
- konštruovaný bez pohyblivých dielov
- princíp merania je založený na spätnej odpovedi pacienta
- odhlučnené slúchadlá
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Kojenecký meter
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Bezkáblový teplomer
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Osobný meter
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- miesto slúchadiel možnosť pripojenia vibrátora na meranie prenosu zvuku kosťami
-

možnosť pripojenia k PC na sledovanie merania v reálnom čase
možnosť užívateľského nastavenia
pamäťová kapacita pre minimálne 99 pacientov
uložené výsledky meraní spätne prehliadať
musí umožňovať reverzný prerušovaný prevádzkový mód
rozsah frekvencie minimálne 250-8000 Hz
musí poskytovať možnosť voľby komunikačného jazyku v slovenčine

časť 2: Demonštračná technika

Množstvo

Merná
jednotka
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Pojazdný lekársky stolík
- z nehrdzavejúcej ocele
- minimálne s dvoma policami
- rozmer minimálne 60x40x80 cm
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Pojazdný lekársky stolík
- z nehrdzavejúcej ocele
- minimálne s dvoma policami
- rozmer minimálne 60x40x80 cm

1

ks

Solux lampa pre terapiu
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Infračervená lampa 150W
Elektrostimulačný prístroj na stimuláciu svalov a nervov
- na potlačenie migrény,
- nervových bolestí, svalových kŕčov, liečení chorôb pohybového strojenstva
Pohotovostný kufrík
- kufrík na lekárske inštrumenty
- z kvalitného pevného materiálu so stabilným rámom, priestranným vnútrajškom
- vybavený rúčkou a popruhom na plece
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Zostava
Ambulancia 1.02 a 1.03
Germicídny žiarič
- závesný, otvorený, výkon minimálne 30W
- ožaruje bez prítomnosti ľudí (osôb)
Pohotovostné pojazdné kreslo
- rám vyrobený z pochrómovanej ocele
- sedadlo a opierka chrbta vyrobená z nylonovej textílie
- stabilné kolesá majú behúň z plnej gumy
- možnosť jednoduchého zloženia
- šírka sedadla minimálne 45 cm
Infúzny stojan
- pojazdný infúzny stojan s minimálne päťramenným podstavcom
- s háčkami na infúzne flaše

Biolampa
- minimálne 20W halogénová lampa so studeným zrkadlom
- teplota farby minimálne 2700K
- vlnová dĺžka žiarenia min. 380 – 2500 nm
- životnosť žiarovky min. 2000 hod.
- celková hmotnosť maximálne 1 kg
Ambulancia 1.01 a 1.05
Sterilizátor
- objem minimálne 17 litrov
- rozmery komory minimálne 230 x 470 mm,
- priestor minimálne pre 5 tácok o rozmere 170 x 415 x 20 mm
- sterilizácia pri teplote 134º C
- sterilizacia pri teplote 121º C
- výkon minimálne 2000 W

Iontostimulátor
- generuje diadynamický terapeutický prúd na ošetrovanie bolestivých zápalov svalstva,
- schopný generovať aj T.E.N.S. prúd
- riadený mikroprocesorom
- minimálne 2 kanály
- prevádzka na základe nastavených parametrov alebo na základe programov uložených
- príkon maximálne 22 VA
- impulzný prúd maximálne 60 mA
- stály prúd maximálne 20 mA
- výstupné napätie maximálne 100 V DC
- doba ošetrenia minimálne v rozsahu 1-60 min.
- alfanumerický LCD displej
- priebeh faradayovho prúdu: hranatý, trojuholníkový alebo exponenciálny
- frekvencia galvanického prúdu: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 Hz
Vakuová jednotka pre elektroterapiu
- vakuová jednotka pre elektroliečbu
- minimálne 2 nezávislé kanály
- kontinuálny a pulzný režim
- minimálne 4 preddefinované programy pulzácie
- pulzná frekvencia minimálne 15, 30, 45 a 60 pulzov za minútu
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- možnosť voľby ďaľších rozmerov vakuových elektród a špongií (65mm - štandard)
- jednoduchá zmena polarity elektród
- režimy konštantného prúdu a konštantného napatia - CC/CV
Kombinovaný terapeutický prístroj na liečbu
- minimálne 2 kanálová elektroliečba s ďaľšími prúdmi
- minimálne 1 kanálový ultrazvuk
- minimálne 1 kanálový laser
- možnosť vyšetrovania nezávisle na seba 2 pacientov s odlišným programom a časmi
- vstavaná encyklopedia s predprogramovanými liečebnými protokolmi a diagnózami
- multifrekvenčný ultrazvukový systém s vizuálnou kontrolou kontaktu hlavice
- dotykový displej
- ergonomické multifrekvenčné hlavice
- súčasné napojenie dvoch ultrazvukových hlavíc
-ultrazvuková frekvencia 1 a 3 MHz
- kontinuálný a pulzný režim
- vodotesné ultrazvukové hlavice
Elektroliečba
- multifrekvenčné (0.8 and 2.4 MHz) ergonomické hlavice
- určené pre terapiu bolesti, svalovú rehabilitáciu, zrýchlenie metabolizmu, podporu
cirkulácie
- veľký farebný dotykový dispej
- priamy prístup cez jednoduché menu
- vzdialená kontrola cez Wireless
- minimálne 110 programov, vrátane minimálne 5 pre kombinovanú terapiu
- pamäťová karta s kapacitou minimálne 1 GB
- 2 nezávislé kanály
- aplikačné vákuum nastaviteľné v rozsahu minimálne 1 to 60 kPa
Germicídny žiarič

- závesný, otvorený, výkon minimálne 30W,
- ožaruje bez prítomnosti ľudí (osôb)
Biolampa
- minimálne 20W halogénová lampa so studeným zrkadlom
- teplota farby minimálne 2700K
- vlnová dĺžka žiarenia min. 380 – 2500 nm
- životnosť žiarovky min. 2000 hod.
- celková hmotnosť maximálne 1 kg
Lekárska taška
- vybavená variabilnými vnútornými priečinkami
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Čakáreň 1.04
Germicídny žiarič
- závesný, otvorený, výkon minimálne 30W
- ožaruje bez prítomnosti ľudí (osôb)
Zubná ambulancia č.1 ( Miestnosť - 1.02 )
Svetelná turbína s rýchlospojkou
Autokláv
- objem minimálne 17 litrov
- rýchly sterilizačný cyklus
- rozmery komory minimálne 230 x 470 mm
- priestor minimálne pre 5 tácok o rozmere 170 x 415 x 20 mm
- výkon minimálne 2000 W
Destilačný prístroj
- nerezová nádoba
- objem destilačnej nádoby minimálne 4 litre
- automatické vypnutie po skončení destilačného cyklu
Zváračka sterilizačných obalov
- šírka zvaru minimálne 250 mm
- konštantná teplota zvarovania
Ultrazvuková čistička
- nerezová nádoba s plastovým vikom
- objem nádoby minimálne 3 l
- vstavaný časovač s digitálnym zobrazením hodnôt minimálne v rozsahu 15-30 minút
- ohrev čistiacej kvapaliny minimálne 60 °C s digitálnym zobrazením hodnôt
Osvetlenie
- osvetľuje pracovnú plochu pomocou 4-žiariviek s intenzitou minimálne 4700 luxov a
pomocou 2-žiariviek strop miestnosti tzv. nepriame svetlo v miestnosti.
- ovládanie svietidla vypínačom
Germicídny žiarič
- závesný, otvorený, výkon minimálne 30W,
- ožaruje bez prítomnosti ľudí (osôb)
Miešačka kapsulí pre zubné výplne
Zubná ambulancia č.2 ( Miestnosť - 1.04 )
Svetelná turbína s rýchlospojkou
Autokláv
- objem minimálne 17 litrov

-

rýchly sterilizačný cyklus
rozmery komory minimálne 230 x 470 mm
priestor minimálne pre 5 tácok o rozmere 170 x 415 x 20 mm
výkon minimálne 2000 W
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Germicídny žiarič
- závesný, otvorený, výkon minimálne 30W
- ožaruje bez prítomnosti ľudí (osôb)

2

ks

Sterilizátor
- objem minimálne 17 litrov
- rýchly sterilizačný cyklus
- rozmery komory minimálne 230 x 470 mm
- priestor minimálne pre 5 tácok o rozmere 170 x 415 x 20 mm
- výkon minimálne 2000 W
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Pojazdný lekársky stolík
- z nehrdzavejúcej ocele
- minimálne s dvoma policami
- rozmer minimálne 60x40x80 cm
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Destilačný prístroj
- nerezová nádoba
- objem destilačnej nádoby minimálne 4 litre
- automatické vypnutie po skončení destilačného cyklu
Zváračka sterilizačných obalov
- šírka zvaru minimálne 250 mm
- konštantná teplota zvarovania
Ultrazvuková čistička
- nerezová nádoba s plastovým vikom
- objem nádoby minimálne 3 l
- vstavaný časovač s digitálnym zobrazením hodnôt minimálne v rozsahu 15-30 minút
- ohrev čistiacej kvapaliny minimálne 60 °C s digitálnym zobrazením hodnôt
Osvetlenie
- osvetľuje pracovnú plochu pomocou 4-žiariviek s intenzitou minimálne 4700 luxov a
pomocou 2-žiariviek strop miestnosti tzv. nepriame svetlo v miestnosti.
- ovládanie svietidla vypínačom
Germicídny žiarič
- závesný, otvorený, výkon minimálne 30W,
- ožaruje bez prítomnosti ľudí (osôb)
Miešačka kapsulí pre zubné výplne
Spoločná čakáreň pre zubné ambulancie ( Miestnosť - 1.06 )
Germicídny žiarič
- závesný, otvorený, výkon minimálne 30W
- ožaruje bez prítomnosti ľudí (osôb)
Čakáreň detská ambulancia ( Miestnosť - 1.15 )
Germicídny žiarič
- závesný, otvorený, výkon minimálne 30W
- ožaruje bez prítomnosti ľudí (osôb)
Ordinácia detská ambulancia + Prípravovňa detská ambulancia ( Miestnosť - 1.16 a 1.18 )

Pohotovostné pojazdné kreslo
- rám vyrobený z pochrómovanej ocele
- sedadlo a opierka chrbta vyrobená z nylonovej textílie
- stabilné kolesá majú behúň z plnej gumy
- možnosť jednoduchého zloženia
- šírka sedadla minimálne 45 cm
Resuscitačný set v plastovom kufríku
Infúzny stojan
- pojazdný infúzny stojan s minimálne päťramenným podstavcom
- s háčkami na infúzne flaše
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Čakáreň infekčné ochorenia ( Miestnosť - 1.17 )
Germicídny žiarič
- závesný, otvorený, výkon minimálne 30W
- ožaruje bez prítomnosti ľudí (osôb)
Miestnosť pre kompresor ( Miestnosť - 1.02 )
Kompresor ( spoločný pre obe zubné ambulancie )
- bezolejový kompresor
- zdroj čistého, tlakového, bezolejového vzduchu určeného pre pohon zubolekárskych
prístrojov a zariadení
Odsávanie s odlúčením amalgánu (spoločný pre obe zubné ambulancie)

