
Kúpna zmluva č. Z201923267_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Oravská poliklinika Námestovo
Sídlo: Červeného kríža 62/30, 02901 Námestovo, Slovenská republika
IČO: 00634875
DIČ: 2020573434
IČ DPH: SK 2020573434
Číslo účtu: SK7081800000007000481061
Telefón: +421435503104

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: TYREX - Xray, s.r.o.
Sídlo: J. Zemana 99/3141, 91101 Trenčín, Slovenská republika
IČO: 36342181
DIČ: 2021941009
IČ DPH: SK2021941009
Číslo účtu: SK6309000000000273446622
Telefón: 0907887766

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Digitálny röntgen prístroj
Kľúčové slová: Digitálny, röntgen
CPV: 33111000-1 - Röntgenové prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Digitálny röntgen prístroj

Funkcia

Röntgenový prístroj s digitálnym spracovaním obrazu

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Počet detektorov - káblové pripojenie ks
2 (v stole aj 
stenovom 
statíve

Rozmer aktívnej plochy detektora (výška x šírka) cm 42x 42 cm

Rozlíšenie veľkosť bodu a počet bodov μm 140 μm

Rozlíšenie zobrazovacieho systému pri vysokom 
kontraste lp/mm 3,5

Rozlíšenie – rozsah šedi bit 14

Čas zobrazenia snímky po expozícii s 6

Výstupný výkon generátora kW 50

Rozsah kV pri 1 kV krokoch kV 40 - 150

Rozsah nastavenia mAs mAs 0,5 - 500 600

Veľkosť malého ohniska mm 0,6
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Veľkosť veľkého ohniska mm 1,2

Tepelná kapacita anódy kHU 300

Pozdĺžny posuv statívu RTG žiariča pri montáži na 
podlahu cm 200

Vertikálny posuv  ohniska RTG žiariča od podlahy cm 45 190

Laterálny posuv ramena RTG žiariča cm ± 10 cm

Rotácia RTG žiariča okolo horizontálnej osi ramena ° (stupeň) +/- 130°

Rozmer  dosky stola (dĺžka x šírka) cm 210 x 80

Rozsah motorického nastavenia výšky stola cm 25

Posuv dosky v pozdĺžnom smere cm ± 50 cm

Posuv dosky v transversálnom smere cm ± 12 cm

Rozsah posuvu stredu detektoru od podlahy v stenovom
statíve cm 45 -180

VN káble m 12

Mriežky pri motorickej clone lp/cm 40/80

Zaťaženie pacientskeho stôla - (fixný elevačný) kg 300

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Typ detektora  s CsI scintilátorom vyžaduje sa

Pevne zabudované detektory vyžaduje sa

Stenový statív s funkciou mechanického nakláňania 
detektora min. ( +30/-90)° stupňov vyžaduje sa

RTG žiarič s výkonom zodpovedajúcim výkonu RTG 
generátora, v prípade nízkootáčkovej rentgenky dodať 
LSS brzdu

vyžaduje sa

Bucky clona v stenovom statíve aj v stole vyžaduje sa

Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s 
automatickým prenosom do PACS-u (DAP) vyžaduje sa

Zabudované laserové zameriavanie - kolimačné LED 
svetlo a pásmové meradlo vyžaduje sa

Expozičná automatika s komôrkami v stole i v stenovom 
statíve vyžaduje sa

Platný ŠUKL kód prístroja vyžaduje sa

Súlad s ustanovením § 115 ods. 5 a ods. 11 zákona 
87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov ako aj vykonávacej vyhlášky § 3 
ods.4 vyhlášky MZ SR 101/2018 Z.z

vyžaduje sa

Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov 
ionizujúceho žiarenia na konkrétny röntgenový systém. 
Rovnako ako aj povolenie na inštaláciu a servis zdrojov 
ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného 
zdravotníctva SR

vyžaduje sa

Operačný systém Windows alebo Linux vyžaduje sa

Zabudovaná CD/DVD RW mechanika a USB rozhranie vyžaduje sa

Hard disk minimálne 500 GB vyžaduje sa

Pamäť RAM Windows minimálne 4 GB, v prípade 
operačného systému Linux - minimálne 2 GB vyžaduje sa

DICOM verzia 3.00 alebo novšia vyžaduje sa

DICOM funkcie- Storage , Query,  Worklist, Retrieve, 
Commitment, MPPS vyžaduje sa

Monitor akvizičnej stanice s rozmerom minimálne 23 
palcov, s rozlíšením minimálne 1.3 MP vyžaduje sa

Zobrazenie hodnoty ROI  v  cm pre výpočet plochy 
ožiareného objektu vyžaduje sa

Ovládanie generátora integrované do akvizičnej stanice vyžaduje sa
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Kompletné vytvorenie orgánoprogramov vyžaduje sa

UPC záložný zdroj 500W vyžaduje sa

Akustické dorozumievacie zariadenie vyžaduje sa

Sveteľné návestidlá 2 ks vyžaduje sa

Postprocesing vyžaduje sa

Manuálny stitching funkcie vyžaduje sa

Rozvádzač k rtg. podľa platnej legislatívy vyžaduje sa

Odborná skúška zariadenia vyžaduje sa

Ochranná zástera pre pacientov  veľkosť L, Ekv. Pb. 0,5 
mm vyžaduje sa

Ochranné rukavice Ekv. Pb. 0,5 mm vyžaduje sa

Gonádové krytie - sada vyžaduje sa

Ochranný golier Ekv. Pb. 0,5 mm vyžaduje sa

Pripojenie prístroja do PACS a aktivácia Worklistu v rtg. 
prístroji. (Obstarávateľ zabezpečí spoluprácu s 
prevádzkovateľom software, zakúpenie prístupov pre 
modalitu, prípravu Worklistu medzi PACS a NIS )

vyžaduje sa

Komplexný záručný servis (záruka sa nevzťahuje na 
vady, ktoré spôsobí Odberateľ neodbornou manipuláciou
resp. používaním v rozpore s návodom na obsluhu a tiež
sa nevzťahuje na vady, ktoré vzniknú v dôsledku živelnej
pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu) po dobu 24 
mesiacov od doby inštalácie RTG prístroja, v rámci 
ktorého sa Predávajúci zaväzuje dodržať nasledovné 
lehoty:- kontrola čistoty a vyčistenie krytov na 
nedostupných plochách- kontrola celistvosti signálnych a
elektrických káblov- kontrola konektorových spojení- 
kontrola všetkých ovládacích prvkov a indikácie- kontrola
mechanických.

vyžaduje sa

Predložiť referencie o min. troch inštalovaných 
systémoch na Slovensku od ponúkaného výrobcu v 
období  troch rokov spätne.Žiadame uviesť názov 
prevádzkovateľa, výrobcu systému, rok inštalácie,  
telefón, mail. kontakt a meno odborného zástupcu 
prevádzkovateľa.

vyžaduje sa

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi tovar podľa všeobecnej, funkčnej a technickej 
špecifikácie uvedenej v tejto zmluve, previesť na objednávateľa vlastnícke právo k tovaru a záväzok objednávateľa tovar 
prevziať a zaplatiť za neho dodávateľovi dohodnutú kúpnu cenu, a to za podmienok podľa tejto zmluvy.

Tovarom pre účely tejto zmluvy je zdravotnícky prístroj -Digitálny röntgen prístroj,  špecifikácia je uvedená vo všeobecnej, 
funkčnej a technickej špecifikácii tejto zmluvy (ďalej len "prístroj“).

Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotnou dodávkou prístroja predložiť 
Položkovitý rozpočet predmetu zmluvy

Ceny uvedené v rozpočte sú uvedené v eurách (€), bez DPH, s DPH vo výške podľa platných právnych predpisov v čase 
uzatvorenia zmluvy, vrátane colných sadzieb, poistného, nákladov na dopravu tovaru do miesta plnenia podľa požiadaviek 
objednávateľa a všetkých ďalších nákladov dodávateľa súvisiacich s obstaraním dokumentov súvisiacich s predmetom plnenia
a/alebo s riadnym plnením predmetu tejto zmluvy.

Dodávateľ je povinný dopraviť prístroj na miesto dodania na vlastné náklady. Miestom dodania je pracovisko objednávateľa.

Dodávateľ je povinný spolu so prístrojom dodať kompletnú sprievodnú dokumentáciu, ktorá musí obsahovať najmä návod na 
obsluhu prístroja v slovenskom jazyku.

Dodávateľ po dodaní prístroj inštaluje, odskúša a uvedie do prevádzky v mieste plnenia. Následne vyhotoví Preberací protokol
a Inštalačný protokol. Prístroj sa považuje za prevzatý objednávateľom podpisom Preberacieho protokolu a Inštalačného 
protokolu. Inštalačný protokol sa samostatne nevyhotovuje, ak je súčasťou Preberacieho protokolu

Dodávateľ zaškolí na obsluhu prístroja príslušný personál objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia 
prístroja objednávateľom (od podpisu Preberacieho protokolu a Inštalačného protokolu)
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Prístroj musí byť dodávateľom dodaný nový, nepoužívaný, nerepasovaný a kompletný. Objednávateľ je oprávnený neprevziať 
prístroj dodaný po častiach.

Prístroj sa považuje za riadne dodaný ak je dodávateľom dodaný v súlade s jeho špecifikáciou uvedenou v zmluve, 
podmienkami dodania podľa tejto zmluvy, spolu s príslušnou dokumentáciou, bol podpísaný Preberací protokol a Inštalačný 
protokol a Protokol o zaškolení personálu na obsluhu (s menným zoznamom zaškolených osôb a ich podpismi).

Lehota plnenia zmluvy (dodania prístroja) je 10 týždňov.

Dodávateľ je oprávnený vystaviť faktúru až po riadnom dodaní prístroja

Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento dodávateľ nebude pri plnení zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a cenu vrátane DPH.

V prípade, ak objednávateľom požadované doklady nebudú dodávateľom doručené alebo nebudú doručené v stanovenom 
termíne, objednávateľ považuje toto porušenie povinnosti dodávateľa za podstatné a je oprávnený ukončiť s dodávateľom 
zmluvný vzťah z dôvodu podstatného porušenia povinností dodávateľa. Tiež je oprávnený vydať dodávateľovi negatívnu 
referenciu v systéme EKS.

Dodávateľ je povinný zariadenie dodať v lehote plnenia zmluvy. Presný dátum a čas prevzatia zariadenia si zmluvné strany 
dohodnú najmenej 2 pracovné dni vopred elektronicky, kontaktovaním Objednávateľa v čase od 8.00 do 15.00 hod.

V prípade, že podmienkou riadneho dodania prístroja je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa musí dodávateľ 
požiadavku súčinnosti presne zadefinovať najneskôr spolu s predložením dokladov. Objednávateľ je povinný informovať 
dodávateľa o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie súčinnosti.

Záručná doba na celý systém je 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia objednávateľom, t. j. odo dňa podpisu Preberacieho 
protokolu a Inštalačného protokolu.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť bezplatné poskytnutie autorizovaného záručného servisu a bezplatnej údržby prístroja počas 
trvania záručnej doby.

Dodávateľ je povinný vykonávať autorizovaný záručný servis len odborne kvalifikovanými osobami.

Dodávateľ sa zaväzuje nastúpiť na servis je do 48 hodín od nahlásenia poruchy v rámci záručného servisu.

Porušenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z plnenia predmetu tejto zmluvy, ako aj osobitných požiadaviek plnenia podľa 
tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných záväzkov zo strany dodávateľa.

Dodávateľ je povinný  do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotnou dodávkou prístroja predložiť na 
pracovisko objednávateľa: a) Platné povolenie na dovoz, predaj a distribúciu, inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia -
konkrétneho typu prístroja a výrobcu vydané ÚVZ SR.b) platný ŠUKL kód c) prospektový materiál ponúkaného prístroja s 
popisom technických vlastností prístroja pre posúdenie splnenia všetkých technických vlastností prístroja

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Žilinský
Okres: Námestovo
Obec: Námestovo
Ulica: ČK 62/30

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.08.2019 08:12:00 - 10.10.2019 08:12:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000
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3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 90 000,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 108 000,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronického trhoviska  uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto 
zmluve neexistujú.

5.4 Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach,  po jednom pre každú zmluvnú stranu, 
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno 
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5 Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 01.08.2019 08:48:01

Objednávateľ:
Oravská poliklinika Námestovo
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
TYREX - Xray, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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