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7.mluva RTG. VU1ZPLC- ľNBil! 1-2019-1 

Zmluva na dodanie predmetu zákazkv 
RTG prístroj 

uzavretá podľa zákona č. 513 / l 991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 343 12015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „ zmluva") medzi zmluvnými stranami 

Kupujúci: 

Štatutárny 
IČO: 
DIČ': 
IČ' DPH: 

Nemocnica Snina, s. r. o. 
Sládkovičova 300 I 3 
069 O 1 Snina 1 

orgán: MUDr. Andrej KULAN. konateľ spoločnosti 
36 509 108 
2022075770 
SK2022075770 

Bankové spojenie VÚB, a. s. 
Číslo účtu: IBAN: SK34 0200 0000 0020 7759 9655 

SWIFT: SUBASKBX 
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov. oddiel: Sro. \ ložka č. 16:'88.'P ( 
ďalej len „ kupujúci" ) 

a 

Predávajúci: 
sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
1č: DPH: 

Medixray s.r.o. 
Hollého 23. 921 O!, Piešťany 
34 109 188 
2020388634 
S K20203 88634 

Zápis: v OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 637/T 
štatutárny orgán: Miloš Kadlec - konateľ 

bankové spojenie: 0280140218/0900 SL,-SP Piešťany 
číslo účtu/IBAN: SK 73 0900 0000 00028014 0218 

( ďalej len „ predávajúci " ) 

ďalej tiež spoločne označovaní aj ako „ zmluvné strany" 

Článok l 
Úvodné ustanovenie 

1.1. Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania - civilná podlimitná zákazka na 
dodanie tovaru nie bežne dostupného na trhu bez využitia elektronického trhoviska a bez 
následnej elektronickej aukcie s využitím pravidla podľa§ 66 ods.7 zákona o verejnom 
obstarávaní vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania. ktorej predmetom je dodanie RTG 
prístroja pre potreby RTG pracoviska kupujúceho. 

Článok 2 
Predmet zmluvy 

2.1. Predávajúci sa touto zmluvuu zaväzuje dodať kupujúcemu RI Cí pristroj podľa bodu 2.:1. z.ml uv:. 
poskytnúť služby podľa podmienok clohodnut)·ch v tejto zmluve a previesť na neho vlastnícke 
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právo k tomuto RTG prístroju. Kupujúci sa zaväzuje dohodnutým spôsobom poskytnúť 
súčinnosť, RTG prístroj podľa bodu 2.3. zmluvy prevziať a zaplatiť predávajúcemu cenu 
dohodnutú touto zmluvou. 

2.2. Predávajúci prehlasuje a podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že je vlastníkom RTG prístroja a je 
oprávnený s ním nakladať za účelom jeho predaja podľa tejto zmluvy. 

2.3. Predávajúci sa na základe tejto zmluvy zaväzuje k dodaniu jedného ( l ) ks nového, 
nerepasovaného, nepoužívaného dodávateľom ani treťou osobou ani ako predvádzal'.i model 
prístroja ( ďalej aj ,, prístroj "alebo „ tovar") podľa špecifikácie uvedenej 
v Prílohe č. 1 - Technická špecifikácia predmetu dodania, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. Dodaný RTG prístroj musí spÍňať všetky požíadavky príslušných právnych predpisov 
Slovenskej republiky, musí byť riadne označený údajmi o výrobcovi a tovare. Jeho dodávka sa 
zrealizuje v obale, ktorý zaručí jeho bezpečnú prepravu. 

2.4. Dodávka prístroja predávajúcim podľa tejto zmluvy zahŕňa aj: 
- služby spojené s dodaním tovaru, t. j.: zabezpečenie dopravy do miesta plnenia, jeho vyloženie 

v mieste plnenia, vybalenie a likvidáciu obalov a pod. 
- kompletizáciu a inštaláciu prístroja 
- odskúšanie a uvedenie prístroja do prevádzky 
- zaškolenie zamestnancov (min. IO osôb) kupujúceho o obsluhe. údržbe a ošetrovaní 

dodaného prístroja na pracovisku kupujúceho v dvoch termínoch: 
1. termín: zaškolenie pri uvedení do prevádzky - v trvaní 4 hodiny 

'.::. termín: preškolenie po 14 di'loch od 1. termínu.- v trvaní 4 hodiny. 
Požaduje sa zaškolenie personálu aplikačným školiteľom, ktorý disponuje certifikátom o 
zaškolení priamo od výrobcu RTG prístroja a ovláda všetky operácie, s ktorými zamestnanci 
kupujúceho prídu so styku. Školiteľ bude viesť školenie v slovenskom alebo českom jazyku. 

2.5. Súčasťou záväzku predávajúceho je poskytnutie písomných dokladov potrebných pre riadne a 
bezchybné použitie prístroja na požadovaný účel. a to najmä, no nie výlučne: Technologick)· 
projekt pre RTG pristroj a to najneskôr do 2C dní od účinnosti zmluvy, návod na obsluhu/ 
údržbu prístroja v slovenskom, resp. v českom jazyku, záručný list, ako aj ďalšia servisná 
dokumentácia ( nevyžaduje sa preklad 
do slovenského jazyka ) , platné certifikáty a osvedčenia požadované v procese verejného 
obstarávania, doklad o pridelení ŠUKL kódu, a to pri dodaní predmetu zmluvy. 

2.6. Predávajúci sa ďalej zaväzuje vypracovať a po podpise zmluvy oboma stranami odovzdať 
kupujúcemu min. v jednom vyhotovení: Protokol o zaškolení zamestnancov kupujúceho s 
obsluhou RTG prístroja (ďalej len „ Protokol o zaškolení " ) a Protokol o uvedení RTG prístroja 
do prevádzky. 

2.7. Súčasťou dodávky prístroja podJa tejto zmluvy nie sú stavebné úpravy potrebné 
pre dodávku RTG prístroja, ktoré je povir~ný zabezpečiť kupujúci. Kupujúci sa rovnako zaväzuje 
poskytnúť predávajúcemu súčinnosť v rozsahu potrebnom pre riadne a včasné splnenie dodávky 
podľa tejto zmluvy a v súlade s technologickým projektom predávajúceho. 

2.8. Predmetom tejto zmluvy je aj záväzok predávajúceho poskytovať dohodnuté služby k dodanému 
prístroju počas záručnej doby v trvaní dvoch ( 2 ) rokov od dátumu podpisu preberacieho 
protokolu oboma zmluvnými stranami. Bližšia špecifikácia služieb v rámci záručnťj dub\ jť 
uvedená v Článku 5 Zodpovednosť za vady a záručná doba tejto zmluvy. Zároveň sa zaväzuje 
najneskôr 14 dní pred uplynutím záručnej doby vykonať bezplatnú bezpečnostno-technickú 
prehliadku a bezplatné odstránenie všetkých zistených vád a nedostatkov spadajúcich pod záruku. 

2.9. Predávajúci sa zároveň zaväzuje. že počas záručnej doby zabezpečí pre kupujúceho poskytovanie 
aj ďalších servisných služieb vo vzťahu k prístroju. ktoré nie sú zahrnuté v službách 
poskytovaných v rámci záručnej doby (napr. oprava v dôsledku neodbornej obsluhy kupujúcim. 
resp. v rozpore s návodom na obsluhu, v dôsledku živelnej pohromy. vandalizmu a pod.) a to 
vždy odplatne na základe osobitnej objednávky doručenej kupujúcim. alebo na základe osobitne 
uzavretej zmluvy, kde zmluvné strany upravia všetky podmienky poskytnutia ďalších servisných 
činností nezahrnutých v službách poskytovan)-ch v rámci záručnej doby. 

2.10. Kupujúci sa zaväzuje poskytnúť predávajúcemu na jeho žiadosť nevyhnutnú súčinnosť v rozsahu 
nevyhnutnom pre riadne a včasné splnenie predmetu tejto zmluvy v čase a spôsobom 
požadovaným predávajúcim. O dobu omeškania kupujúceho s poskytnutím nevyhnutnej 
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súčinnosti sa predlžuje čas pre splnenie predmetu zmluvy. 
2.11. Predáv~júci nesie zodpovednosť za to. že služt) poskytované podľa tejto zrnlU\) budú 

poskytované v najvyššej dostupnej kvalite tak. aby vyhovovali potrebám kupujúceho. Služby 
budú poskytované s náležitou odbornou starostlivosťou a prostrednictvom osôb, ktoré maju 
potrebnú kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na plnenie svojich povinností v zmysle tejto 
zmluvy. 

Článok 3 
Podmienky dodania a prevzatia prístroja 

3. l. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu najneskôr do šesťdesiat ( 60) pracovných dní 
odo dňa účinnosti zmluvy ( do lehoty sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pracovného 
pokoja a štátne sviatky SR), v čase od 07.00 hod. do 15.00 hod., ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak. 

3.2. Konkrétny termín dodania tovaru oznámi predávajúci kupujúcemu najmenej päť ( 5 ) pracovných 
dní vopred, aby mohol kupujúci poskytnúť súčinnosť, a to kontaktnej osobe kupujúceho: Ing. 
1 veta Šimonová, vedúca ekonomicko-technického úseku, 
tel.: 057 / 78 71 640, Fax: 057 / 78 71 400, e-mail: !-'konurn i_i:n<:mlH.:nicasnirw.sk. 

Kontaktnou osobou predávajúceho je: Miloš Kadlec tel.:+421905506656 e-mail: 
milos.kadlec@medixray.sk 

3.3. Miestom dodania tovaru je: Nemocnica Snina. s. r. o .. Sládkovičova 300 / 3. 
069 O l Snina l, RTG pracovisko, Slovenská republika (ďalej len „ miesto dodania"). 

3.4. Kupujúci za účelom prevzatia zabezpečí v mieste dodania RTG prístroja prístup pre osoby 
poverené predávajúcim na čas nevyhnutne potrebný na vy!oženie, kompletizáciu a inštaláciu 
zariadenia. Dopravu zariadenia na miesto dodania zabezpečuje dodávateľ na vlastné náklady tak. 
aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením alebo znehodnotením. 

3.5. Predávajúci je povinný tovar nainštalovať a uviesť do prevádzky bezodkladne 
po dodaní, najneskôr však do pätnásť ( J 5 ) pracovných dní odo dňa jeho dodania kupujúcemu do 
miesta dodania, a to na vlastné náklady. V prípade, že priestory inštalácie prístroja nie sú 
kupujúcim pripravené v zmysle dodaného technologického projektu prístroja, lehota inštalácie sa 
môže adekvátne predÍžiť a predávajúci tak nie je v omeškaní. 

3.6. Dodanie tovaru do miesta dodania potvrdí kupujúci písomne podpísaním Preberacieho protokolu. 
V preberacom protokole sa potvrdzuje druh, množstvo, vyhotovenie 
a kompletnosť dodaného tovaru podľa dohodnutej technickej špecifikácie. 

_, 

Kupujúci je povinný pri dodávke tovaru vykonať jeho fyzické prevzatie a reklamovať zjavnú 
vadu tovaru bezodkladne. najneskôr však do piatich ( 5) kalendárnych dní odo di'la dodania 
tovaru. 

3.7. Zistenie vád tovaru podľa bodu 3.6. zmluvy, kupujúci oznámi predávajúcemu písomne ( t. j. 
reklamácia tovaru ). 

3.8. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie tovaru, ak technické a úžitkové parametre dodaného 
tovaru nezodpovedajú dohodnutej technickej špecifikácií tovaru podľa Prílohy č. 1 zmluvy. 
Technická špecifikácia tovaru dohodnutá v tejto zmluve musí byť zhodná s tovarom uvedenÝm v 
ponuke predloženej predávajúcim vo verejnom obstaravaní. · 

3.9. O inštalácií tovaru do prevádzky v mieste dodania spíšu zmluvné strany Inštalačný protokol. 
3.10. Zaškolenie zamestnancov kupujúceho ( IO osôb) o obsluhe, údržbe a ošetrovaní dodaného 

prístroja ( 1. termín ) je predávajúci povinný realizovať najneskôr pri uvedení tovaru do 
prevádzky v mieste dodania, resp. inštalácie. 
O zaškolení spíšu zmluvné strany Protokol o zaškolení. 

3.11. Riadnym dodaním tovaru sa rozumie dátum riadneho uvedenia prístroja do prevádzky 
predávajúcim v mieste dodania a inštalácie tovaru vrátane zaškolenia zamestnancov kupujúceho ( 
l. termín) a predloženia príslušnej dokumentácie podľa bodu 2.5. a 2.6. tejto zmluvy. Predmet 
zmluvy bude predávajúcim odovzdaný a kupujúcim prevzatý aj v prípade, že v Inštalačnom 
protokole budú uvedené vady a nedorobky. ktoré samy o sebe a/ alebo v spojení s inými vadami 
nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke prístroja. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť 
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uvedené v Inštalačnom protokole prístroja so stanoven[m termínu ich odstránenia, a to najneskôr 
do 20 pracovných dní od podpisu lnštalačnéh') protokolu oboma zmluvnými stranami. 
Uvedenie RTG prístroja do prevádzky potvrdí kupujúci písomne podpísaním Protokolu o uvedení 
prístroja do prevádzky. 

3.12. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho d1iom. kedy došlo k 
dodaniu tovaru podľa bodu 3.6. zmluvy. 

Článok 4 
Kúpna cena a platobné podmienky 

4.1. Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok ani zálohu na predmet plnenia podľa tejto 
zmluvy. 

4.2. Kúpna cena tovaru. vrátane rozpisu jednotlivých pol oži ek predmetu zmluvy ( v prípade. ak je to 
relevantné ), je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18 / 1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MF SR č. 87 / 1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon NR SR č. 18 / 1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov aje uvedená v Prílohe č. 2 - Kalkulácia ceny. ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

4.3. Kúpna cena podľa tohto článku zmluvy je cenou za nový kompletne funkčný tovar bez 
akýchkoľvek právnych a faktických vád. V kúpnej cene je zahrnuté: kompletné dodanie do miesta 
plnenia. inštalácia. odskúšanie a uvedenie tovaru do prevádzky, zaškolenie zamestnancov 
kupujúceho (v oboch termínoch). predloženie príslušnej dokumentácie k tovaru, kompk.'..né 
zabezpečenie služieb počas trvania záručnej doby, odmena za licencie a ďalšie náklady 
predávajúceho v súvislosti s dodaním tovaru resp. poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy. 
Celková cena tovaru dohodnutá v tejto zmluve musí byť thodná s cenou tovaru uvedenou v 
ponuke predloženej predávajúcim vo verejnom obstarávaní. 

4.4. Celková cena s DPH za celý predmet plnenia zmluvy je vo výške: 
185 040 EUR ( uchádzač uvedie údaj v súlade 
s údajmi uvedenými v Prílohe č. 2 - Kalkulácia ceny. s presnosťou na dve desatinné miesta), slovom 

Takto stanovená celková cena za predmet zmluvy je maximálna a záväzná počas 
platnosti tejto zmluvy. 

4.5. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym dodaním tovaru kupujúcemu 
podľa bodu 3.11. zmluvy. 

4.6. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu.za tovar podľa tohto článku zmluvy na základe 
daňového dokladu - faktúry riadne vystavenej predávajúcim a doručenej kupujúcemu. Predávajúci 
je oprávnený vystaviť faktúru po dodaní tovaru v zmysle bodu 3.1 l. zmluvy. 

4. 7. Splatnosť faktúry je v zmysle ustanovenia § 340h ods.) zákona č. 513 I 1991 Z. z. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov 60 kalendárnych dní odo d1ía jej doručenia kupujúcemu. 
a to výlučne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho. 

4.8. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa platn)'ch právnych predpisov a tejto 
zmluvy. Zároveň musí obsahovať (priamo na faktúre alebo v prílohe formou dodacieho listu) 
rozpis fakturovaných položiek podľa Prílohy č. 2 Kalkulácia ceny tejto zmluvy. V prípade, že 
doručená faktúra nebude vystavená správne je kupujúci oprávnený faktúru vrátiť predávajúcemu 
na opravu alebo doplnenie. Predávajúci je povinný vystaviť novú faktúru a doručiť ju 
kupujúcemu. pričom lehota splatnosti plynie až od doručenia riadne vystavenej faktúry. 

4.9. Predávajúci podpisom tejto zmluvy zároveň potvrdzuje, že výsledná kúpna cena za 10var ( t. j. 
ponúknutá kúpna cena vo verejnom obstarávaní) je v súlade s aktuálne obvyklou 
trhovou cenou tovaru ( t. j. v čase lehoty na predkladanie ponúk ). 

Článok 5 
Zodpovednosť za vady, záručná doba 

a služby poskytované počas záručnej doby 

5.1. Predávajúci zodpovedá za vady. ktoré má dodaný tovar alebo poskytnuté sluz.by 
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v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare alebo na diele vzniknutom 
poskytovaním služieb na kupujúceho a za vady tovaru alebo za vady diela, ktoré sa vyskytnú po 
prevzatí dohodnutého tovaru alebo diela v záručnej dobe. 

5.2. Predávajúci ručí za vlastnosti tovaru, resp. diela vzniknutého poskytnutím služieb podľa tejto 
zmluvy počas záručnej doby. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar je dodaný podľa podmienok 
tejto zmluvy. v súlade s predloženou ponukou vo verejnom obstarávaní a podľa platných 
právnych predpisov a počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

5.3. Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy a všetky jeho súčasti komplexnú záruku, ktorá bola 
stanovená predávajúcim v trvaní dvoch (2) rokov ( 24 mesiacov ) odo dňa podpísania Protokolu o 
uvedení RTG prístroja do prevádzky. 

5.4. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú počas trvania záručnej doby musí kupujúci 
uplatniť u predávajúceho bezodkladne v záručnej dobe. inak zanikajú. 

5.5. Komplexná záruka predstavuje s(ibor opatrení, ktoré bude v rámci ceny za predmet zmluvy 
vykonávať predávajúci po dobu trvania záručnej doby na predmete zmluvy za účelom 
bezporuchovej prevádzky predmetu zmluvy a za účelom udržania všetkých parametrov 
uvedených v technickej špecifikácii predmetu zmluvy. Súborom opatrení sa rozumie najmä, nie 
však výlučne: 
- oprava vád a porúch predmetu zmluvy, t. j. uvedenie predmetu zmluvy do stavu plnej 

využiteľnosti vzhľadom k jeho technickým parametrom 
- dodávka a výmena všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok v prípade ich poruchy, 

ktoré sami o sebe majú kratšiu dobu životnosti, aleb.o kratšiu záručnú dobu, ako je záručná doba 
poskytovaná predávajúcim 

- vykonanie štandardných vylepšení predmetu zmluvy podľa rozhodnutia predávajúceho vrátane 
vykonania aktualizácií. t. j. update softvérového vybavenia predmetu zmluvy 

- dodávky a zabudovanie náhradn)ch dielov, ktoré su potrebné k riadnej a bezporuchovej 
prevádzke predmetu zmluvy, vrátane demontáže. odvoil.1 a likvidácie použitého 
a nepotrebného spotrebného materiálu, náplní a náhradných dielov 

- vykonanie validácií a kalibrácií zariadenia, iesp. jeho relevantných častí 

- vykonanie pravidelných technick)ch kontrol a prehliadok vo v')'robcom predpísanom ruzsahu a 
intervale podľa servisného manuálu, pričom poslednú takúto kontrolu 
je dodávateľ povinný vykonať 14 dní pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstrániť 
všetky zistené vady a nedostatky s výnimkou vád uvedenýéh v bode 5.7. zmluvy 

- vykonanie ďalších servisných úkonov a činností v súlade s príslušnou právnou upravou, 
aplikovatel'nými normami a požiadavka~ni kupujúceho stanovenými 
v súťažných podkladoch ( B. r Opis predmetu zákazky, špecifikácie záručného servisu) 

- práce (servisné hodiny) a dojazdy servisných technikov predávajúceho do miesta inštalácie 
predmetu zmluvy v rámci zabezpečenia záručného servisu 

- vykonanie akýchkoľvek neplánovaných opráv a údržby. ktoré nevyplývajú zo servisného plánu 
výrobcu zariadenia. ak takáto oprava je nevyhnutná za účelom zabezpečenia prevádzky RTG 
prístroja. vrátane generálnej opravy 

- technicko-organizačná pomoc a poradenstvo pri prevádzkovaní prístroja prostredníctvom 
klientskeho pracoviska predávajúceho uvedeného v bode 5. 12. zmluvy. Služba poradenstva sa 
bude poskytovať v pracovnom čase od 08.00 hod. 
do 15.00 hod. počas pracovn)'ch dní. 

5.6. Záručná doba podľa bodu 5.3. zmluvy sa automaticky predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť 
predmet zmluvy využívaný na účel, na ktorý je určený a to z dôvodov, na ktoré sa vzfahuje 
záruka. 

5.7. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré spôsobí kupujúci neodbornou manipuláciou, resp. 
používaním v rozpore s návodom na obsluhu. Záruka sa nevzťahuje tiež na vady. ktoré vzniknú v 
dôsledku živelnej pohromy, vyššej moci alebo vandalizmu. 

5.8. V oznámení, resp. reklamácii vady predmetu dodania podľa tejto zmluvy je kupujúci povinný 
každú jednotlivú vadu, resp. nedostatok špecifikovať ( označenie vady a miesta. kde sa vada 
nachádza a stručný popis, ako sa vada prejavuje). 

5.9. Predávajúci je povinný počas záručnej doby odstrániť vady v nasledujúcich lehotách od nástupu 
na opravu: 
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- oprava vady, pri ktorej nieje potrebná dodávka náhradného dielu do 8 hodín 
- oprava vady s dodávkou náhradného dielu do 5 pracovných dní 

5.1 O. Počas záručnej doby je servisný technik predávajúceho povinný nastúpiť na odstránenie vady v 
mieste inštalácie predmetu zmluvy zo servisného strediska najbližšieho k sídlu 
kupujúceho do 24 hodín od nahlásenia vady, ak vada bola nahlásená v pracovný deň medzi 07.00 
hod. a 16.00 hod., resp. do 12.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada bola nahlásená 
po 16.00 hod. pracovného dňa alebo počas 
mimopracovného dňa. 

5.1 1. V prípade, ak odstránenie vady nevyžaduje príchod servisného technika predávajúceho na miesto 
inštalácie predmetu zmluvy,je predávajúci oprávnen)· začať odstra11ovať vadu formou 
vzdialeného prístupu v lehote najneskôr do 12 hodín od nahlásenia vady, 
ak vada bola nahlásená v pracovný deň medzi 07 .00 hod. a 16.00 hod., resp. do 12.00 hod. 
nasledujúceho pracovného dňa, pokiaľ vada boia nahlásená po 16.00 hod. pracovného dňa alebo 
počas mimopracovného dňa. 

5.12. Kupujúci je oprávnený vadu, ktorú zistí na predmete zmluvy počas záručnej doby, nahlásiť 
predávajúcemu prostredníctvom klientskeho pracoviska predávajúceho ( Hotline, Helpdesk. Call 
centrum a pod.) - podľa Prílohy č. 4. tejto zmluvy alebo servisnému stredisku. ktoré je najbližšie 
sídlu kupujúceho, resp. ktoré predávajúci určí 
pre nahlásenie vady - podľa Prílohy č. 3 tejto zmluvy. 

5.13. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska predávajúceho 
je e-mailová komunikácia, za moment nahlásenia vady ,sa považuje moment prijatia e-mailovej 
správy predávajúcim. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska 
predávajúceho je fax. za moment nahlásenia vady sa považuje moment prijatia faxovej sprá\'y 
predávajúcim. V prípade ak komunikačným kanálom klientskeho pracoviska predávajúceho je 
telefónna linka. za moment nahlásenia vady sa považuje moment spätného telefonického alebo e
mailového potvrdenia kupujúcemu a jeho evidencia. vrátane mena oznamovateľa, telefónneho 
čísla pre potvrdenie a stručného opisu vady. 

5.14. V prípade použitia e-mailovej správy kvôli nedostupnosti telefónnej linky (tvrdenie kupujúceho) 
je predávajúci povinný preukázať. že telefónna linka bola dostupná, pokiaľ nebude súhlasiť s 
tvrdením kupujúceho o nedostupnosti tejto linky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za 
nedostupnosť telefónnej linky v prípade, ak dôjde k výpadku poskytovaných telekomunikačných 
služieb a predávajúci túto skutočnosť preukáže kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený k 
telefonickému hláseniu podporne nahlásiť nefunkčnosť alebo vadu RTG prístroja tiež zaslaním e
mailovej správy na e-mailovú adresu predávajúceho, resp. určeného servisného strediska. 

5.15. Predávajúci je povinný nastúpiť na odstránenie v&dy a túto vadu odstrániť a uviesť predmet 
zmluvy do prevádzky v lehotách 1:>vedenýc'1; v bode 5.9. tejto zmluvy. 
V prípade nedodržania niektorej z uvedených lehôt, má kupujúci právo požadovať od 
predávajúceho za každé jedno porušenie zmluvnú pokuty za nedodržanie lehôt spojených so 
zárukou v nasledujúcej výške: 
- nedodržanie lehoty príchodu servisného technika alebo nezačatie odstrai1ovania vady formou 

vzdialeného prístupu podľa bodov 5.1 O. alebo 5.1 1. zmluvy: 100.00 t 
za každú začatú hodinu omeškania 

- nedodržanie lehoty na odstránenie vadv podľa hodu .'>.9. zmluvy: 100.00 f za každú začatú 
hodinu omeškania. - -

5.16. Zmluvné strany sa dohodli. že predávajúci je povinný zabezpečiť minimálnu dostupnosť 
prevádzky ním dodaného RTG prístroja podľa tejto zmluvy na úrovni minimálne 
D= 95 %. 

5.17. Výpočet parametra D - dostupnosť prevádzky zariadenia je nasledovná: 
D = ( ( T - V) / T) x 1 00 

D - dostupnosť prevádzky zariadenia v percentách 
T - počet prevádzkových hodín za sledované obdobie jedného kalendárneho 

roka prevádzky prístroja, počítané ako počet kalendárnych dní v roku x 24 hodín 
V - výpadok prevádzky prístroja v hodinách počas sledovaného obdobia jedného 

kalendárneho roka prevádzky predmetu zákazky, pričom výpadkom prevádzky prístroja sa 
rozumie taký prevádzkový stav prístroja, kedy v dôsledku výskytu vady na tomto zariadení je 
nedostupná alebo chybná funkčnosť jednej alebo viacerých funkcionalít prístroja 
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nevyhnutných na jeho používanie dohodnutým spôsobom popísaným v dodanej prevádzkovej 
dokumentácíi, pričom chybná alebo nedostupná funkcionalita má negatívne dopady na 
činnosť kupujúceho a prístroj nie je možné použiť vôbec alebo v požadovanej kvalite. 

5. 18. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania minimálnej dostupnosti prevádzky predmetu 
zákazky uvedenej v bode 5. 16. tejto zmluvy má kupujúci právo uplatniť nárok na náhradu škody a 
ušlého príjmu v tomto rozsahu: ak D je v danom kalendárnom roku menej ako 95 % vzniká 
kupujúcemu nárok na náhradu škody a ušlého príjmu vypočítaného dosadením hodnôt do 
nasledovného vzorca: 

N =(OD - DV) X PV X pp 

N je výška nároku na náhradu škody a náhradu ušlého príjmu v eurách, 
OD je 95 % počtu dní, počas ktorých má byť zariadenie v kalendárnom roku dostupné, 

podľa opisu z bodu 17 tohto článku zmluvy, 
DV je počet kalendárnych dní výpadku zariadenia, podľa opisu z bodu 17 tohto článku 

zmluvy, 
PV je priemerný denný počet výkonov, ktorý sa určí ako počet výkonov, ktoré boli na prístroji 

urobené a vyúčtované za čas trvania prevádzky zariadenia počas príslušného kalendárneho 
roka, 

PP je priemerná platba za 1 výkon urobený na prístroji v eurách prijatá kupujúcim, ktorá sa určí 
ako podiel počtu výkonov urobených na prístroji v príslušnom kalendárnom roku a súčtu 
sumy prijatých platieb za všetky výkony urobené na prístroji v príslušnom kalendárnom roku. 

5.19. Uplatnenie nároku na náhradu škody a ušlého príjmu sa uplatúuje na základe vyhodnotenia 
dostupnosti prevádzky predmetu zmluvy vždy za predchádzajúci kalendárny rok trvania kúpnej 
zmluvy. Prvým obdobím, za ktoré sa vyhodnocuje 

dostupnosť prevádzky predmetu zmluvy je obdobie začínajúce kalendárnym dňom nasledujúcom 
po dni uvedenia predmetu zmluvy do prevádzky a končiace 3i. decembrom kalendárneho roka. v 
ktorom bol predmet zmluvy uvedený do prevádzky. Nasledujúce obdobia vždy začínajú O 1. 
januárom daného kalendárneho roka platnosti kúpnej zmluvy a končia 3 J. decembrom daného 
kalendárneho roka alebo dňom ukončenia platnosti kúpnej zmluvy, ak zmluva skonči platnosť 
pred 31. decembrom daného kalendárneho roka. 

5.20. Pri vyhodnocovaní nedostupnosti prevádzky predmetu zmluvy sa do nedostupnosti prevádzky 
nebude počítať doba, počas ktorej je nedostupnosť spôsobená: 
- nezabezpečením požadovanej súčinnosti a vhodných prevádzkových podmienok zo strany 

kupujúceho (výpadok elektrickej energie, vyššia moc. nesprístupnenie prístroja bez zbytočného 
odkladu po príchode servisného technika a pod. ) 

- vandalizmom, neoprávneným používaním-predmetu zmluvy, jeho používaním v rozpore s 
návodom na obsluhu a údržbu, v dôsledku vyššej moci, .„ 

- čiastkovým výpadkom predmetu zmluvy alebo jeho úp~ným odstavením spôsobeným konaním 
zo strany kupujúceho alebo akejkol'vek tretej osoby 

- odstavením predmetu zmluvy z dôvodu vopred plánovanej prehliadky, údržby alebo 
profylaktiky, ak túto skutočnosť oznámil predávajúci kupujúcemu minimálne 5 kalendárnych 
dní vopred, pričom do doby nedostupnosti predmetu zmluvy sa započíta v tomto prípade len 
doba nevyhnutná na výkon takejto prehliadky, údržby alebo profylaktiky, maximálne však v 
dÍžke akú predávajúci oznámil kupujúcemu 
pri oznamovaní potreby vykonania takejto prehliadky, údržby alebo profylaktiky a ak 
takúto dobu predávajúci neoznámil kupujúcemu vopred, tak maximálne doba v dÍžke 4 
hodiny. 

5.21. Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť pre kupujúceho v prípade potreby aj mimozáručný servis 
oprávnenými osobami. Poskytnutie mimozáručného servisu v konkrétnom prípade vykoná 
predávajúci výlučne na základe kupujúcim písomne vopred odsúhlasenej cenovej 
ponuky. 
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Článok 6 
Zmluvné sankcie a zodpovednosť za škodu 

6. l. V prípade omeškania predávajúceho s riadnym dodaním tovaru má kupujúci nárok na zmluvnú 
pokutu vo výške O, l % z ceny nedodaného plnenia bez DPH, s ktorým je predávajúci v omeškaní, 
a to za každý aj začatý deň omeškania, maximálne však do výšky 100 % z kúpnej ceny bez DPH 
podľa tejto zmluvy. 

6.2. V prípade omeškania predávajúceho s termínmi plnenia služieb počas záručnej doby má kupujúci 
nárok na zmluvné pokuty vo výške a za podmienok podl'a Článku 5 tejto zmluvy, maximálne 
však do výšky 100 % z kúpnej ceny bez DPH podľa tejto zmluvy. 

6.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje predávajúceho povinnosti dodať príslušné omeškané 
plnenie v zmysle tejto zmluvy. 

6.4. V prípade omeškania s plnením peiíažného záväzku podľa tejto zmluvy, je veriteľ oprávnený 
fakturovať dlžníkovi úrok z omeškania v zmysle platných právnych predpisov. 

6.5. Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania oznámi oprávnená 
zmluvná strana doručením penalizačnej faktúry druhej zmluvnej strane. Splatnosť penalizačnej 
faktúry je 30 dní odo dňajej doručenia druhej zmluvnej strane. 

6.6. Uplatnením majetkových sankcií nie je dotknuté právo zmluvnej strany na náhradu škody, a to vo 
výške presahujúcej zmluvnú pokutu, maximálne však do výšky l 00 % hodnoty obstarávaného 
prístroja. 

6.7. Zmluvné strany prehlasujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov 
vyplývajúcich z tejto zmluvy a navzájom si budú oZI1amovať všetky okolnosti 
a informácie, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na jej plnenie. 

6.8. Každá zmluvná strana zodpovedá za priamu škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti 
s plnením tejto zmluvy. 

6.9. Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhrad~ná za predpokladu riadneho 
preukázania jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto 
porušením a vznikom škody, ak navrátenie do pôvodného stavu nie je možné. 

6.10. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie 
s plnením svojich zmluvn)·ch záväzkov, ak takéto neplnenie bude vychádzať celkom alebo 
čiastočne z okolností vylučujúcich zodpovednosť; uvedené sa vzťahuje aj na zmluvné pokuty, 
ktoré v prípade okolností vylučujúcich zodpovednosť nebudú žiadnou zo zmluvných strán 
uplatiíované. Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú 
okolnosti, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán · 
a ani ich nemôžu zmluvné strany ovplyvniť, ako napr.: štrajk, epidémia, požiar, prírodná 
katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, _?:abavenie, resp. embargo produktov objektívne 
potrebných pre poskytovanie predmetu pihenia. Za vyššiu moc sú považované okolnosti 
vylučujúce zodpovednosť v zmysle ustanovenia§ 374 zákona č. 513 / 1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

6.11. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú 
účinky spojené. Ustanovenie prvej vety bodu 6.1 O. zmluvy sa uplatní za predpoh.ladu, že 
postihnutá zmluvná strana písomne oboznámila druhú zmluvnú stanu o týchto okolnostiach a o 
predpokladanej dobe ich trvania bezodkladne ako sa o nich dozvedela. 

6.12. V prípade. ak nastanú prekážky vyššej moci je zmluvná strana, ktorej sa prekážka týka, povinná 
bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o povahe, začiatku a konci udalosti vyššej moci, 
ktorá jej bráni v plnení jej povinností podľa tejto zmluvy. 

6.13. Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci na dobu dlhšiu ako 60 dní, 
zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc. písomne poži:Jda druhú zmluvnú 
stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia: ak nedôjde k dohode, má 
ktorákoľvek strana právo od tejto zmluvy odstúpiť, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom 
doručenia písomného oznámenia o odstúpení 
od zmľllvy1 druhej zmluvnej strane. 

6.14. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedná druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie 
s plnením svojich zmluvných záväzkov, ak takéto omeškanie alebo neplnenie bude spôsobené v 
dôsledku neposkytnutia súčinnosti druhej zmluvnej strany. 
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Článok 7 
Platnosť zmluvy 

Zmluva RTG. YO/ZPLC-TNBI0!-2019-l 

7. I. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 
7.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú odo dňa jej účinnosti do splnenia dodávky tovaru. okrem 

ustanovení zmluvy, z obsahu ktorých vyplýva iná doba platnosti a účinnosti. 
7.3. Platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť pred uplynutím doby uvedenej v bode 7.2 tohto 

článku zmluvy: 
- dohodou zmluvných strán 
- odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo v tejto zmluve. Odstúpenie je 
účinné diíom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. V 
prípade pochybností sa má za to. že oznámenie o odstúpení bolo doručené na tretí de('.1 odo dňa 
jeho zaslania poštovou zásielkou doporučene 
na adresu sídla druhej zmluvnej strany, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta. 
Odstúpením od zmluvy nie je dotknuté právo na náhradu škody a na úhradu zmluvnej pokuty. na 
ktoré vznikol nárok pred odstúpením od zmluvy. 

Článok 8 
Odstúpenie od zmluvy 

8.1. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami § 345 a nasledujúcich zákona 
č. 513 / 199 l Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak v tejto zmluve nie je 
dohodnuté inak. 

8.2. Omeškanie predávajúceho s plnením povinností podľa tejto zmluvy znamená podstatné porušenie 
zmluvy, pričom kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak to oznámi 

predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o torrlto porušení dozvedel. 
8.3. Zmluvné strany označujú za podstatné porušenie zmluvy najmä porušenie nasledujúcich 

zmluvn)ch povinností: 
- nedodanie tovaru predávajúcim v zmysle dohodnutých podmienok riadne. včas a v 

kvalite podľa dohodnutých podmienok o viac ako 30 dní 
- neodstránenie vád tovaru predávajúcim za podmienok uvedených v tejto zmluve ani v na tento 
účel poskytnutej dodatočnej lehote 

- neprevzatie tovaru kupujúcim a /alebo neuhradenie kúpnej ceny kupujúcim v súlade s touto 
zmluvou riadne a včas. 

Článok 9 
Subdodávky 

9.1. V prípade, ak predávajúci zabezpečuje časť plnenia predmetu zmluvy prostredníctvom svojich 
subdodávateľov, zodpovedá za ríadne plnenie predmetu zmluvy tak, akoby 
ho zabezpečil v celom rozsahu sám. 

9.2. Predávajúci garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy. 
9.3. Predávajúci má právo na zmenu, resp. na doplnenie nového subdodávateľa \U vLľahu k plneniu 

predmetu zmluvy, ktorého sa táto zmluva týka. 
9.4. Ak predávajúci zmení, resp. doplní nového subdodávateľa je povinný najneskôr v deň, ktorý 

predchádza di'íu účinnosti predmetnej zmeny, resp. doplnenia nového subdodávateľa, preukázať 
kupujúcemu, že tento subdodávateľ spÍňa podmienky účasti podľa§ 32 ods. J zákona o verejnom 
obstarávaní. Predávajúci je tiež povinný v uvedenej lehote aktualizovať znenie Prílohy č. 5 t~jto 
zmluvy a doručiť ju kupujúcemu spolu s návrhom dodatku k tejto zmluve. Nedodržanie 
povinností stanovených predávajúcemu týmto ustanovením zmluvy sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvných podmienok predávajúcim a zakladá právo kupujúceho odstúpiť od tejto 
zmluvy v súlade s Článkom 7, bodom 7.3. tejto zmluvy. Predávajúci je zárove11 povinný nahradiť 
škodu, ktorá vznikla kupujúcemu porušením tejto povinnosti. 
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Článok IO 
Osobitné ustanovenia 

Zmluva RTG. VUIZPLC-TNB/01-2019-1 

l 0.1. Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť si navzájom akékoľvek zmeny údajov dôležitých pre 
bezproblémové plnenie zmluvy, a to najmä údajov uvedených v úvode tejto zmluvy. 

l 0.2. Počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy predávajúci nesmie svoje dodávateľské práva na predmet 
zmluvy. ktoré mu vyplývajú zo zmluvného vzťahu uzavretého na základe výsledku verejného 
obstarávania s kupujúcim, preniesť na iného dodávateľa alebo odstúpiť inému dodávateľovi. 

10.3. Zmluvné strany sa v súlade s§ 525 ods. 2 zákona č. 40 / 1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu 
predávajúcemu ako veriteľovi, predávajúci nepostúpi tretej osobe. 

l 0.4. Predávajúci sa zaväzuje, že: 
- nevyužije akékoľvek informácie, ktoré zistí alebo s prihliadnutím na okolnosti by mohol zistiť 

pri plnení predmetu tejto zmluvy vo svoj prospech. ani v prospech tretích osôb. počas trvania 
tohto zmluvného vzťahu. ani po ukončení platnosti tejto zmluvy 

- informácie a podklady poskytnuté kuptúúcim neposkytne ďalej tretim osobám a nepoužije na 
iný účel ako je plnenie tejto zmluvy. 

Článok 11 
Záverečné U!'tanovenia 

11.1. Meniť a dopÍňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo 
forme písomného dodatku k tejto zmluve. Dodatok k tejto zmluve nesmie byť 

uzatvorený v rozpore so zákonom č. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpiso~. 

11.2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zákona č. 
513 / 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a súvisiacich platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. 

11.3. Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 
obdrží dve vyhotovenia. 

11.4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 
Príloha č. 1 - Technická špecifikácia predmetu dodania Prílqha č. 2 - Kalkulácia ceny 
Príloha č. 3 - Zoznam servisných stredísk dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy Príloha č. 4 -
Klientske pracovisko dodávateľa pre potreby plnenia zmluvy Príloha č. 5 - Zoznam 
subdodávateľov pri plnení zmluvy ._ 

11.5. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy, budú prednostne riešiť 
formou dohody (zmieru) prostredníctvom svojich zástupcov. 
V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená požiadať o 
rozhodnutie príslušný súd Slovenskej republiky. 

11.6. Ak sa akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi 
predpismi Slovenskej republiky alebo ES, nespôsobí to neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany 
sa v takomto prípade zaväzujú bezodkladne "Zájomným rokovaním nahradiť neplatné zmluvné 
ustanovenie novým platným ustanovením tak, aby bol zachovaný účel tejto zmluvy a obsah 
jednotlivých ustanovení tejto zmluvy. 

11.7. Zástupcovia zmluvných strán prehlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej 
vôle, pričom je dostatočne určitá a zrozumiteľná, túto zmluvu neuzatvárajú 
v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. pud nátlal-.um a že obsahu zmluvy porozumeli ' 
celom rozsahu. 

11.8. Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy vrátane jej príloh bez vynechania ktorejkoľvek 
časti jej textu a dodatkov a prehladuje, že disponuje písomným súhlasom inej dotknutej osoby ( 
konajúcej za predávajúceho ) na zverejnenie jej údajov uvedených v tejto zmluve, v jej prílohách 
a dodatkoch kupujúcim počas trvaníajeho povinnosti podľa§ Sa a§ Sb zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Tento súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho. 
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11.9. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením obsahu tejto zmluvv tretím osobám 
v nevyhnutnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv Úradu. vlády Slovenskej republiky 
na príslušnej webovej stránke ( www.crz.gov.sk ). 

V Snine, ..... k!. .. ~ .. ?.?.!/„„ ... 
Za kupujúceho : 
MUDr. Andrej KULAN 
konateľ spoločnosti 

/ l // 
_1. r// Ie 

J~/ U~tr 
............... i ..................................................... . 

Wf~mocnica Snlna, s.r.o. 
Sládkovičova 300/3 

069 01 Snina @J 

v .... „„„„.„„ ............. „ ............ ' 
,_/ f G." ,,é,;;J. /C' 

... „ ........ „ ....... „ .. „ ...• 7 
Za predávajúceho : 

11 i IA 

·····~:··········· 

, MEDIXRAY s.r.o. 
Hollého 23, 921 01 PIEŠŤANY 

Tel.: 033/n27812 
IČ DPH: SK2020388634 CD 
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Technická špecifikácia predmetu dodania 

- vyplní predávajúci ( uchádzač) na základe opisu ponúkaného predmetu zákazky. 
Technická špecifikácia predmetu zákazky musí byť totožná so špecifikáciou jednotlivých tovarov uvedených v 
časti B. l Opis predmetu zákazky. 

B.1. Opis predmetu zákazky 

Technické špecifikácie RTG prístroja ( uch&dzač doplní a 

Parametre mobiJného pojazdného stola: 
Rozmer plávajúcej dosky min. 2 100 x 650 mm - ANO 
Motorizovaná elevácia stola - ANO 
Požadovaný rozsah elevácie stola min. 650 - 850 mm - ANO 
Úložná doska pre minimálny útlm RTG žiarenia - ANO 
Pohyb dosky stola v pozdÍžnom a priečnom smere - ANO 
Elektrické ovládanie zdvihu stola - ANO 
Mechanické brzdenie pojazdu stola - .!,\NO 
Možnosť bezkáblového napájania stola nabíjateľným akumulátorom -
ANO 
Náhradný akumulátor 
Nabíjačka pre akumulátor 
Požadovaná zaťažiteľnosť stola min. 250 kg 
Možnosť použitia pre šikmé projekciť 
Možnosť použitia pre bočné projekcie 

Parametre náradia: 

-ANO 
-ANO 
-ANO 
-ANO 
-ANO 

Náradie s postavením do miestnosti a s montážo_v na podlahu - ANO 
Rozsah ohniskovej vzdialenosti pri snímkovaní:' 

- na stole (v horizontálnej polohe) min. 400 - l 300 rnm - ANO 

- vo vertikálnej polohe min. 1 OOO - 2 OOO mm '. - ANO 

- Automaticky synchronizované pohyby detektora a žiariča - ANO 
- Plne motorizované pohyby zariadenia - ANO 
Priečny pohyb rtg žiariča v rozsahu min.± 150 mm -ANO 
Dotykový displej ovládania pohybu zariadenia - A NO 
Fiat panel detektor so zabudovaným držiakom na raster: - ANO 
- jeden raster fokusovaný na SID 150 cm, alebo - ANO 
- dva rastre - jeden fokusovaný na 120 cm. - A NO 

druhý fokusovaný na SJD 180 cm -A NO 
Výška stredu detektora od podlahy: 

- v hornej úvrati min. l 800 mm 
- v dolnej úvrati min. 400 mm 
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Parametre detektora: 
Pevne zabudovaný detektor 
Rozmer aktívnej plochy detektora min. 430 x 430 mm 
Režim skiagrafie 
Rozmer pixela max. 143 x 143 pm 
Rozlíšenie lp /mm - min. 3,5 

Zmluva RTG, VO/ZPLC-TNB/01-2019-l 

-ANO 
-ANO 
-ANO 
-ANO 
-ANO 

Motorizované otáčanie detektora - A NO Integrované ionizačné h.ornory 
min. 3 -ANO 
Držiak mriežky integrovaný v konštrukcii detektora 

Parametre generátora: 
Vysokofrekvenčný generátor min. 100 kHz 

Výkon generátora min. 65 kW 

Rozsah napätia min. 40- 150 kV 

Čas expozície: 
max. 5 sekúnd 

- min. 0,001 sekúnd -
ANO 

-ANO 

-ANO 

-ANO 

-ANO 

-ANO 

Výber režimov orgánovej automatiky s možnosťou dodatočn~J manuálnej zmeny parametrov 
AEC (automatická kontrola expozície) - ANO 
Parametre napájania 400 V ( ± ) 1 O %, 50 Hz - A NO 

Samostatný panel ovládania expozície - ANO 

Parametre RTG žiariča: 
Veľkosť ohniska: 
- malého min. 0,6 mm - ANO 
- veľkého min. 1,2 mm - ANO 
Tepelná kapacita anódy žiariča min.-300 kHU> ANO 

Otáčky min. 8 500 za minútu - ANO 

DAP meter - ANO 

Parametre kolimátora: 
Kolimátor manuálny alebo automatický (pri automatickom stitchingu) - ANO 
Možnosť zmeny filtrácie - ANO 
Možnosť manuálnej voľby veľkosti snímkovacieho poľa - A NO 

Funkcie RTG kompletu: A. Post processing: 
Jas I kontrast Gamma korekcia - ANO 
Automatická optimalizácia histogramu Negativ /Pozitív - ANO 
Zrkadlové otočenie snímok ( vertikálne a horizontálne) - ANO 
Otočenie obrazu - ANO 
Meranie vzdialeností a uhlov - ANO 
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Funkcie vizuálnej analýzy: 
Plynulé zväčšenie až l O-násobne - ANO 
Vyhladzovanie -ANO 
Zdôrazňovanie okrajov - ANO 
Histogram - ANO 

Ďalšie funkcie: 
Stanovenie rozmerov a vzdialeností Stanovenie uhlov - ANO 
Zošívanie min. 3 snímok ( stitching) - ANO 
Hodnotenie optickej hustoty - ANO 
Automatická tvorba protokolu štúdie - ANO 
Možnosť napaľovania štúdií na CD I DVD 
s pribaleným automaticky spustiteľným OJCOM prehliadačom 
( bez nutnosti inštalácie) - ANO 
Možnosť tlače snímok na OJCOM tlačiarni ( DICOM print ) - ANO 

Servis/ služby: 
Funkcia prenosu dát na OJCOM server - ANO 
Funkcie pre vytváranie a čítanie súborov vo formáte DICOM: ANO 
Vyhlásenie o zhode s požiadavkami na softvá pre DICOM - ANO 

Server pre ukladanie snímok: 
Počet DICOM snímok v internom archíve min. l O OOO - A NO 

Kapacita pevného disku v GB min. 3 OOO-ANO 

Systém bezpečného ukladania snímok - duplikovanie snímok 
na rezervný HDD ( Raid systém) - ANO 
Počet rezervných diskov min. 2 ks - ANO 
Archivácia dát na externé médiá - ANO 
Možnosť archivácie snímok na prenosný pevný disk - ANO 
Možnosť integrácie do lokálnej a globálnej siete - ANO 

Príslušenstvo a podmienky inštalácie: 
lntercorn - ANO 
Ro?Vodná doska - ANO 
Nástenný držiak ovládača generátora - A NO 
Ovládacie prostredie generátora 
a RTG kompletu v slovenskom jazyku - ANO 
Vzdialená správa zariadenia - ANO 
Doprava na miesto inštalácie - ANO 
Inštalácia na pracovisku - ANO 
Zaškolenie obsluhy na pracovisku obstarávateľa pre 1 O osôb 
v rozsahu minimálne 2 x po 4 hodiny: - ANO 

l. školenie po inštalácii prístroja - ANO 
- 2. školenie po 2 týždňoch od uvedenia do prevádzky -
ANO 

Protokol o odovzdaní do prevádzky ( po inštalácii 
a prvom zaškolení obsluhy) podpísaný oboma stranami - ANO 
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Kalkulácia ceny 

- vyplní predávajúci (uchádzač) na základe ponúkaného predmetu zákazky, 
Celková cena musí byť totožná s údajmi uvedenými v časti A.3 Kritéria na vyhodnotenie ponúk a 
pravidlá ich uplatnenia. 

Cena bez DPH 154 200,- EUR 

DPH 20% 30 840,- EUR 

Cena s DPH 185 040,-EUR 
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Zoznam servisných stredísk dodávateľa 
pre potreby plnenia zmluvy 

- vyplní predávajúci ( uchádzač ) na základe ponúkaného predmetu zákazky. 

Zmluva RTG, VO/ZPLC-TNB/01-2019-1 

Na prvom mieste uvedie servisné stredisko, ktoré je najbližšie k sídlu kupujúceho, resp. servisné 
stredisko. ktoré predávajúci určí pre potreby plnenia tejto zmluvy a všetky jeho kontaktné údaje dostupné 
pre nahlásenie poruchy - podl'a Článku 5 tejto zmluvy. 

Servisné stredisko Košice - 0905 643 529 Ján kvaka,jan.kvaka@medixray.sk 

Servisne stredisko Piešťany . 0905 718 974, Peter Šalát, peter,salat@medixray,sk 

Servisne stredisko Šaľa. 0905 640 613, Peter Gál, peter,gal@medixray.sk 

Servisne stredisko Nitra, 0905 637 161, Rado Sulani, sulani@medixray.sk 
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Klientske pracovisko dodávateľa 
pre potreby plnenia zmluvy 

Zmluva RTG, VO/ZPLC-TNB/O 1-2019-1 

tzv. „ Hotlíne ", „ Helpdesk ", „ Call centrum" .... 

- vyplní predávajúci ( uchádzač ) na základe ponúkaného predmetu zákazky, uvedie garantovaný čas prevádzky. 
Predávajúci musí garantovať funkčnosť a prevádzku tohto klientskeho pracoviska min. v čase od 08.00 hod. do 
15.00 hod. denne v pracovných dňoch. 

Hotline 8 až 16 00 hod - Bc.Radoslav Sulani - 0905 63 7 161, sulani@medixray.sk 
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Zoznam subdodávateľov 

- vyplní predávajúci ( uchádzač ) na základe ponúkaného predmetu zákazky 
Zoznam subdodávateľov musí byť totožný s údajmi uvedenými v ponuke uchádzača - podľa časti A. I 
Pokyny pre záujemcov a uchádzačov - Všeobecné informácie, bodu 7 Typ zmluvného vzt'ahu. 

SUBDODÁVATEĽ ( poradové číslo ): 
Názov I obchodné meno I meno a priezvisko: 
Sídlo / miesto podnikania/ adresa pobytu: 
IČO/ dátum narodenia - ak nebolo IČO pridelené: 
Predmet subdodávky: 
Rozsah ( podiel ) subdodávky: 
Osoba oprávnená konať za subdodávatel'a: 
Meno a priezvisko: 
Adresa pobytu: 
Dátum narodenia: 
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