
KÚPNA ZMLUVA 
na dodávku zdravotníckej techniky a služieb s tým spojených 

č. 5/2021 
uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zmluva“)  
 
 
1. Kupujúci:   Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s. 
So sídlom:    Koreszkova 7, 909 82 Skalica 
IČO:     44 444 761 
DIČ:    2022726926 
Bankové spojenie:   Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN:    SK24 0200 0000 0027 6692 3254 
Zastúpený:   Ing. Michal Pišoja , MPH, predseda predstavenstva 

MUDr. Ivan Uhliarik, podpredseda predstavenstva   
Mgr. Michal Zakarovský, FCCA, člen predstavenstva 

Zapísaný:                                 v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sa, vložka 
č.10510/T  

(ďalej len „kupujúci“) 
 
a 

 
2. Predávajúci:  NIMAG, spol. s r.o. 
So sídlom: Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava 
IČO:  31337775 
DIČ:  2020343391 
IČ DPH:  SK2020343391 
Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa a.s. 
IBAN:  SK72 0900 0000 0051 3124 3320 
Zastúpený:  Ing. Ľubomír Maguľa, konateľ spoločnosti 
Zapísaný: v obchodnom registri Okresného súdu BA I., oddiel:sro, vložka č. 3951/B  
(ďalej len „predávajúci“) 
(predávajúci a kupujúci ďalej spoločne ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako „zmluvná strana“) 
 
Predávajúci je úspešný uchádzač v rámci zadávania nadlimitnej zákazky s názvom „Modernizácia 
infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 3a“ uverejnenej v Úradnom vestníku EÚ č. 
S165 zo dňa 26.08.2020 pod zn. 2020/S 165-400155 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 182/2020 
dňa 27.08.2020 pod zn. 31612 - MST, zadávanej podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Čl. I. 
PREDMET ZMLUVY 
 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu zdravotnícku techniku 
(ďalej len ,,predmet zmluvy“ alebo ,,zdravotnícka technika“), ktorého špecifikácia je obsiahnutá 
v prílohe č. 1: Cenová a technická špecifikácia predmetu zmluvy a ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť 
tejto zmluvy pre kupujúceho a záväzok kupujúceho prevziať predmet zmluvy a zaplatiť kúpnu cenu 
podľa článku II. tejto zmluvy.  

 
 
2. Predmetom tejto zmluvy je i záväzok predávajúceho vykonať bezodplatne počas záručnej doby 

záručný servis a servisné prehliadky zdravotníckej techniky dodaného na základe tejto zmluvy 
podľa odporúčaní a pokynov výrobcu.  



 
3. Predmetom tejto zmluvy je tiež poskytovanie služieb spojených s dodávkou zdravotníckej 

techniky, s kompletnou inštaláciou a sfunkčnením, vrátane zaškolenia obsluhy, odvozu a likvidácie 
obalového materiálu dodanej zdravotníckej techniky. Predmetom tejto zmluvy je aj vynesenie 
a vyloženie zdravotníckej techniky na miesto určené kupujúcim. 
 

4. Dodávky budú realizované predávajúcim na základe písomných objednávok, v ktorých bude 
uvedené množstvo a druh zdravotníckej techniky. 

 
5. Súčasťou dodávky zdravotníckej techniky je aj odovzdanie všetkých dokladov a dokumentov 

týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy, preukazujúcich pôvod zdravotníckej techniky a jeho riadnu 
prevádzkyschopnosť. Zároveň predávajúci odovzdá kupujúcemu aj všetky príručky a návody 
potrebné pre riadnu obsluhu predmetu tejto zmluvy.  

 
6. Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy v bezchybnom stave a v kvalite I. triedy, bez závad 

a v dohodnutom termíne a čestne vyhlasuje a zaručuje, že predmet zmluvy je nový, nevystavovaný, 
nepoužívaný, zodpovedajúci požiadavkám kupujúceho. Predávajúci pri dodávke zdravotníckej 
techniky zabezpečí aj jeho montáž a odskúšanie. Kupujúci sa zaväzuje, že predmet zmluvy 
prevezme a uhradí za neho dohodnutú kúpnu cenu. 

 
7. V prípade, že výroba požadovaného typu zdravotníckej techniky špecifikovaného v prílohe č. 1: 

Cenová a technická špecifikácia predmetu zmluvy (ďalej len ,,príloha č. 1“) tejto zmluvy bude 
ukončená, predávajúci je povinný dodať kupujúcemu modifikovanú zdravotnícku techniku 
rovnakého druhu s rovnakými alebo vyššími parametrami ako je zdravotnícka technika podľa 
špecifikácie tejto zmluvy a v cene podľa článku II. tejto zmluvy. Táto zmena zdravotníckej 
techniky bude upravená dodatkom k zmluve bez zmeny ceny zdravotníckej techniky a bude 
doložená dokladom potvrdzujúcim túto zmenu, pričom kupujúci uvedie názov, model a technické 
parametre predmetu zmluvy. 

 
Čl. II. 

KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

1. Kúpna cena predmetu zmluvy uvedeného v článku I. zmluvy bola určená dohodou zmluvných strán 
podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
 

2. Celková cena zdravotníckej techniky predstavuje sumu 281 932,94 EUR bez DPH (slovom 
dvestoosemdesiatjedentisícdeväťstotridsaťdva eur a deväťdesiatštyri centov bez DPH), 338 319,53 
EUR s DPH (slovom tristotridsaťosemtisíctristodevätnásť eur a päťdesiattri centov s DPH). 
Špecifikáciu ceny obsahuje príloha č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Predávajúci 
garantuje pevnú cenu predmetu zmluvy počas trvania platnosti a účinnosti zmluvy. Kúpna cena je 
konečná a nemenná. 

 
3. Kúpna cena je stanovená v euro a zahŕňa cenu bez DPH, daň z pridanej hodnoty,  colné sadzby, 

poistné, dopravu do miesta dodania určeného kupujúcim, inštaláciu, odskúšanie zdravotníckej 
techniky, zaškolenie a všetky ostatné náklady predávajúceho spojené s dodaním predmetu zmluvy 
do miesta dodania.  

 
4. Kúpna cena bude uhradená kupujúcim čiastkovými platbami na základe faktúr vyhotovených 

predávajúcim po dodaní čiastkových plnení podľa jednotlivých objednávok  a podpísaní dodacích 
listov, ktoré budú vyhotovené predávajúcim, v deň odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy v 
jednotlivých miestach dodania. Súčasťou daňového dokladu budú dodacie listy na dodávku 
zdravotníckej techniky, potvrdené kupujúcim, ktoré budú obsahovať označenie dodanej 
zdravotníckej techniky, počty jednotlivých druhov dodanej zdravotníckej techniky, mená a podpisy 
odovzdávajúceho a preberajúceho, pečiatku a dátum prevzatia predmetu zmluvy (prípadne môže 
byť faktúra zároveň aj dodacím listom).  



 
5. Faktúra musí byť vystavená zo strany predávajúceho v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a musí 

spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa príslušných právnych predpisov. Súčasťou faktúry musí 
byť: názov operačného programu, číslo a názov opatrenia, názov Projektu, kód Projektu, číslo a 
názov zmluvy, číslo faktúry, špecifikácia platby (názov banky predávajúceho vrátane kódu SWIFT, 
číslo účtu predávajúceho vrátane čísla v tvare IBAN, pečiatka a podpis oprávnenej osoby 
predávajúceho), dátum doručenia dokladu kupujúcemu (napr. pečiatka podateľne). Výdavky vo 
faktúre musia byť rozdelené do jednotlivých položiek s uvedenými mernými jednotkami, 
jednotkovými cenami (zaokrúhlené na 2 desatinné miesta).  
 

6. Splatnosť faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry kupujúcemu zo 
strany predávajúceho za predpokladu, že doručená faktúra bude spĺňať všetky zákonné a zmluvné 
náležitosti a bude doručená na adresu kupujúceho uvedenú v záhlaví tejto zmluvy v troch 
vyhotoveniach. Predávajúci berie na vedomie, že projekt je financovaný z prostriedkov EÚ, zo 
štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov kupujúceho. Predávajúci berie na vedomie, že 
uvedené financovanie platieb z prostriedkov EÚ je časovo a administratívne náročné. Predávajúci 
berie na vedomie aj časovú a administratívnu zložitosť interného procesu fakturácie platieb z 
rozpočtových prostriedkov kupujúceho. Predávajúci zároveň súhlasí a vyhlasuje, že lehota 
splatnosti nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto zmluvy. 
Faktúra sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania príslušnej peňažnej sumy na účet 
predávajúceho.   

 
Čl. III. 

MIESTO PLNENIA A DODACIE PODMIENKY 
 

1. Miestom plnenia je: Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a. s., Koreszkova 7, 909 82 Skalica. 
 

2. Predávajúci je povinný zdravotnícku techniku dodať, namontovať a odskúšať po obdržaní písomnej 
objednávky v dodacej lehote 30 dní od obdržania písomnej objednávky prostredníctvom e-mailu, 
ktorá obsahuje všetky požadované údaje. Objednávku vyhotoví kupujúci. Kupujúci môže 
v objednávke stanoviť aj dlhšiu dodaciu lehotu v závislosti od náročnosti dodávky a druhu 
dodávanej zdravotníckej techniky. 

3. Celkové trvanie tejto zmluvy: 6 mesiacov odo dňa jej účinnosti. 
4. Objednávku je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu aj poštou, lehota dodania zdravotníckej 

techniky však začína plynúť od jej doručenia na e-mail predávajúceho: nimag@nimag.sk 
Objednávka musí obsahovať názov a typové označenie objednávaného predmetu zmluvy, 
množstvo (počet kusov), presnú adresu miesta dodania, kontaktnú osobu zodpovednú pre danú 
dodávku s uvedením čísla telefónu a fakturačné údaje. Kupujúci si vyhradzuje právo objednávať 
dodanie zdravotníckej techniky podľa svojich potrieb kedykoľvek v priebehu platnosti zmluvy. 

 
5. Kupujúci v deň dodania a prevzatia predmetu zmluvy preverí, či je dodaný predmet zmluvy 

v súlade so zadanou špecifikáciou podľa tejto zmluvy. V prípade, že zistí nesúlad dodaného 
predmetu zmluvy so zadanou špecifikáciou, resp. zistí jeho poškodenie alebo nefunkčnosť (zjavné 
vady), má právo odmietnuť prevziať dodaný predmet zmluvy, pričom v tomto prípade sa 
predávajúci dostáva do omeškania so splnením svojho zmluvného záväzku a je povinný dodať nový 
predmet tejto zmluvy, spĺňajúci kritériá podľa tejto zmluvy a príslušných noriem v dodatočnej 
lehote určenej kupujúcim. V prípade opakovaného dodania predmetu zmluvy, ktorý nezodpovedá 
uvedenej špecifikácii, predstavuje to podstatné porušenie zmluvy a kupujúci si vyhradzuje právo 
zdravotnícku techniku neodobrať a odstúpiť od zmluvy.     
 

6. Predmet tejto zmluvy sa považuje za dodaný (resp. záväzok predávajúceho dodať zdravotnícku 
techniku podľa tejto zmluvy za splnený) dňom prevzatia predmetu objednávky kontaktnou osobou 
kupujúceho určenou v objednávke, po inštalácii dodanej  zdravotníckej techniky, sfunkčnenia, 
odskúšania a zaškolenia jeho obsluhy.  
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7. Kontaktná osoba kupujúceho potvrdí prevzatie predmetu objednávky podpisom a odtlačkom 

pečiatky na preberacom protokole, resp. dodacom liste. Dodací list podpisujú poverení zamestnanci 
predávajúceho a kupujúceho. Dodací list je podkladom na úhradu faktúry.  

 
Čl. IV. 

DOHODA O PRECHODE VLASTNÍCKEHO PRÁVA 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k zdravotníckej technike prechádza 
z predávajúceho na kupujúceho po úplnom zaplatení kúpnej ceny za predmet zmluvy podľa 
jednotlivých písomných objednávok. 

 
2. Kupujúci  je oprávnený dňom prevzatia dodanej zdravotníckej techniky od predávajúceho užívať 

dodanú zdravotnícku techniku v rozsahu a spôsobom obvyklým pre jeho použitie, a to bez 
časového obmedzenia.  
 

3. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia 
predmetu zmluvy. 

 
Čl. V. 

ZÁRUKA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 

1. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu zdravotnícku techniku podľa tejto zmluvy v množstve 
a akosti podľa podmienok uvedených v tejto zmluve a spôsobilé na užívanie na dojednaný, inak 
obvyklý účel. V prípade, ak sa tak nestane, zdravotnícka technika má vady. Predávajúci je povinný 
poskytovať kupujúcemu servis dodanej zdravotníckej techniky počas záručnej doby. 

 
2. Predávajúci zodpovedá za vady a nekompletnosť predmetu zmluvy v plnom rozsahu. Kupujúci je 

povinný písomne reklamovať viditeľnú, resp. zrejmú vadu predmetu zmluvy do 10 pracovných dní 
od jej zistenia a u skrytých vád do posledného dňa záručnej doby. Pre dodržanie podmienky 
písomnej reklamácie postačí uplatniť reklamáciu e-mailom na adresu predávajúceho 
nimag@nimag.sk. 

 
3. Záručná doba na predmet zmluvy je 48 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu zmluvy kupujúcim, 

pokiaľ výrobca dodanej zdravotníckej techniky neposkytuje dlhšiu záručnú dobu. Počas záručnej 
doby bude predávajúci poskytovať kupujúcemu bezplatný servis a údržbu dodanej zdravotníckej 
techniky. 

 
4. V prípade reklamácie je predávajúci povinný odstrániť vady v lehote do 10 pracovných dní odo 

dňa oznámenia vady kupujúcim alebo v inej lehote dohodnutej s kupujúcim, pokiaľ sú vady 
odstrániteľné. Pokiaľ predávajúci nezabezpečí odstránenie vady v stanovenej lehote, alebo pokiaľ 
sú vady neodstrániteľné, kupujúci má nárok, aby mu predávajúci v tej istej lehote poskytol nové 
bezvadné a bezodplatné plnenie za dodanú vadnú zdravotnícku techniku alebo na vrátenie ceny, 
pričom právo voľby medzi jednotlivými nárokmi patrí kupujúcemu. V prípade výmeny vadnej 
zdravotníckej techniky za novú začína plynúť nová záručná doba podľa bodu 3. tohto článku 
zmluvy. 

 
5. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené kupujúcim neodbornou manipuláciou alebo nevhodným 

skladovaním zdravotníckej techniky. 
 
6. Tieto záručné podmienky sú záväzné pre oboch účastníkov zmluvného vzťahu. 
 
7. Predávajúci sa zaväzuje poskytovať kupujúcemu servis dodanej zdravotníckej techniky v záručnej 

dobe bezplatne. 
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8. Po uplynutí záručnej doby má kupujúci právo požiadať predávajúceho o vykonanie pozáručného 
servisu. Cena pozáručného servisu bude stanovená dohodou zmluvných strán. 

 

Čl. VI. 
ZMLUVNÉ  POKUTY  A  ÚROKY  Z OMEŠKANIA 

 
1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním zdravotníckej techniky v lehote stanovenej 

v článku III. bod 2. tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený uplatniť si u predávajúceho nárok na 
zmluvnú pokutu za nedodržanie termínu dodávky vo výške 0,05% z ceny včas nedodanej 
zdravotníckej techniky za každý aj začatý deň omeškania. Nárok kupujúceho na zmluvnú pokutu 
nevznikne, pokiaľ omeškanie bolo spôsobené jeho nepripravenosťou prevziať dodávku v 
dohodnutom termíne, resp. jeho žiadosťou o dodanie zdravotníckej techniky v inom termíne 
a v prípade okolností, ktoré sú charakterizované ako „vyššia moc“. Tým nie je dotknutý nárok 
kupujúceho na náhradu škody v plnej výške spôsobenej omeškaním dodávky. 

   
2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou riadne vyplnenej a doručenej faktúry podľa článku II. 

bod 6. tejto zmluvy je predávajúci oprávnený od kupujúceho požadovať zaplatenie úroku 
z omeškania v sadzbe ustanovenej príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a nariadenia 
vlády SR. 

 
3. V prípade, že predávajúci poruší akúkoľvek z povinností upravených v tejto zmluve, má kupujúci 

voči nemu právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 200,00 EUR za každé porušenie 
povinnosti. Tým nie je dotknutý nárok kupujúceho na náhradu škody v plnej výške spôsobenej 
kupujúcemu porušením povinností predávajúceho. 

 
4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej 

zmluvnej strane vo vzťahu k tejto zmluve, zodpovednosť za škody sa bude riadiť a spravovať 
ustanoveniami tejto zmluvy ako aj podľa ustanovení § 373 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
Čl. VII. 

SPOLUPRÁCA  KUPUJÚCEHO A PREDÁVAJÚCEHO 
 
1. Zástupcom kupujúceho pre styk s predávajúcim je Ing. Ivan Medlen,  tel.: +421 903 435 641, email: 

ivanmedlen@nspskalica.sk. 
 

2. Zástupcom predávajúceho pre styk s kupujúcim je Ing. Ľubomír Magula, tel.: +421 2 555 68 102, 
-103, email: nimag@nimag.sk. 
 

3. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne navzájom sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré 
majú alebo môžu mať vplyv na plnenie ich vzájomných záväzkov podľa tejto zmluvy. Zmluvné 
strany sa budú bez zbytočného odkladu informovať o akejkoľvek zmene vo vyššie uvedených 
osobách a ich kontaktných údajoch. Zmena podľa predchádzajúcej vety sa nepovažuje za zmenu 
zmluvy.   
 

4. Ak má predávajúci v úmysle zadať dodanie predmetu zmluvy alebo jeho časti ďalším čiastkovým 
predávajúcim (ďalej len „subdodávateľ“), a to buď v celom rozsahu alebo čiastočne, môže tak 
urobiť iba s predchádzajúcim písomným súhlasom kupujúceho, ktorý takýto bez závažného a 
opodstatneného dôvodu neodoprie. 
 

5. V prílohe č. 2 tejto zmluvy sú uvedené údaje o všetkých známych subdodávateľoch predávajúceho, 
ktorí sú známi v čase uzatvorenia tejto zmluvy, a údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa 
v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 
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6. Predávajúci je povinný kupujúcemu oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov, 
uvedených v prílohe č. 2 tejto zmluvy, a to bezodkladne. 
 

7. V prípade zmeny subdodávateľa je predávajúci povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa 
zmeny subdodávateľa predložiť kupujúcemu informácie o novom subdodávateľovi podľa bodu 5. 
tohto článku zmluvy a o predmete subdodávok, pričom pri výbere subdodávateľa musí predávajúci 
postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke 
boli primerané jeho kvalite a cene. 
 

8. Predávajúci  je povinný zabezpečiť, aby mal splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra 
partnerov verejného sektora vo vzťahu k subdodávateľom predávajúceho v zmysle zákona č. 
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
znení neskorších predpisov. 
 

9. Predávajúci zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie 
realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Predávajúci zodpovedá za odbornú 
starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného 
na základe zmluvy o subdodávke. 

 
Čl. VIII. 

ZÁNIK ZMLUVY 
 

1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvnej 
povinnosti druhou stranou, alebo keď sa pre druhú zmluvnú stranu stalo plnenie podstatných 
zmluvných povinností úplne nemožným alebo v ďalších prípadoch uvedených v tejto zmluve. 
Odstúpenie od zmluvy odstupujúca strana oznámi druhej strane bez zbytočného odkladu po tom, 
ako sa o podstatnom porušení zmluvy dozvedela. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvy sa bude považovať také porušenie 

povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, ktoré spĺňa podmienky § 345 ods. 2 Obchodného 
zákonníka a/alebo ktoré je ako podstatné porušenie povinnosti uvedené v tejto zmluve. 

 
3. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď kupujúci nezaplatí odsúhlasené faktúry do 30 

dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti. 
 
4. Za podstatné porušenie tejto zmluvy predávajúcim sa považuje najmä, nie však výhradne, 

nedodanie predmetu zmluvy riadne, včas a v kvalite v zmysle dohodnutých podmienok a jeho 
neodovzdanie kupujúcemu v dohodnutej lehote ako aj neodstránenie vád predmetu zmluvy za 
podmienok uvedených v tejto zmluve. 
 

5. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej 
zmluvnej strany preukázateľne vynaložené náklady, okrem prípadov charakterizovaných ako 
vyššia moc.  

 
6. Odstúpením od zmluvy sa táto zmluva neruší od samého začiatku, ale táto zmluva zaniká ku dňu 

doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade 
odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, budú plnenia zmluvy začaté v čase zrušenia 
zmluvy riadne ukončené a náklady s tým spojené budú v plnej výške uhradené. 

 
 
7. Zmluvu je možné ukončiť i vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán podpísanou 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.     
 
 
 



Čl. IX. 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva nadobudne účinnosť až dňom schválenia tejto nadlimitnej 
zákazky v rámci kontroly príslušným kontrolným orgánom, t.j. dňom doručenia správy z kontroly 
verejného obstarávania prijímateľovi/kupujúcemu, čo je zároveň aj podmienkou jej účinnosti. Ak 
príslušný kontrolný orgán zákazku neschváli, táto zmluva nenadobudne účinnosť a predávajúcemu 
nevzniká žiadny nárok voči kupujúcemu na náhradu akejkoľvek škody a/alebo uplatnenie sankcie 
voči kupujúcemu. 
 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy: 
Príloha  č. 1: Cenová a technická špecifikácia predmetu zmluvy 
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov      

       
3. Vzťahy zmluvných strán v tejto zmluve výslovne neupravené sa primerane spravujú ustanoveniami 

Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi platnými v SR. Nevykonateľnosť niektorého ustanovenia zmluvy nemá vplyv na 
vykonateľnosť ostatných ustanovení.  

 
4. Zmluvné strany budú zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia v rámci 

plnenia tejto zmluvy, a ktoré kupujúci alebo predávajúci označí pri ich poskytnutí za dôverné (ďalej 
len „dôverné informácie“). Zmluvné strany zabezpečia ochranu dôverných informácií pred tretími 
osobami v súlade s § 17 a § 271 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Zmluvné 
strany sa zaväzujú dodržiavať povinnosti vyplývajúce im z tohto bodu aj po zániku tejto zmluvy. 
Táto povinnosť sa neuplatní vo vzťahu k informáciám, ktoré sa po ich sprístupnení stanú verejne 
známymi bez porušenia tejto zmluvy. 

 
5. Všetky ďalšie zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť očíslované, vyjadrené formou písomného 

dodatku a musia byť datované, opečiatkované a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. Takto podpísané dodatky sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 
6. Ustanovenia týkajúce sa záruky, zodpovednostných a sankčných nárokov oboch strán zostávajú 

v platnosti i po ukončení účinnosti tejto zmluvy, a to až do doby ich vysporiadania. 
 

7. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodaním predmetu zmluvy 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku uzavretej kupujúcim ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom 
financovania predmetnej zdravotníckej techniky, a to zo strany oprávnených osôb na výkon 
kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä Zákon o príspevku z 
EŠIF – zákon č. 292/2014 o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných 
fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon o finančnej kontrole a audite – zákon č. 
357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a príslušnej Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane 
Všeobecných zmluvných podmienok a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú 
súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti predávajúceho je podstatným porušením zmluvy, ktoré 
oprávňuje kupujúceho od zmluvy odstúpiť. 
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
- Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
- Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 
poverené osoby, 
- Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
- Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditu, 
- Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
- Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 





 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 1 
 

Cenová a technická špecifikácia predmetu zmluvy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



p.č. Ponúkaný model (Výrobca a typ) m.j. Množstvo
Jedn. cena 

bez DPH 
(EUR)

Spolu bez 
DPH (EUR)

VAMEL sro

ML2

TRUMPF Medical

PST500

Merivara

Practico

FAMED Zywiec

LM-01.4

TRUMPF Medical

PST500

LINET s.r.o. Česká republika

ELEGANZA  1LE

Vamel

KL3

Vamel

KL3

LINET s.r.o. Česká republika

ELEGANZA  2

LINET s.r.o. Česká republika

ELEGANZA 3XC

281 932,94

56 386,59

338 319,53

NIMAG spol.s.r.o.

Meno a priezvisko: ..................................................
Dátum: podpis a pečiatka

23 813,49

9 Polohovateľné lôžko vrátane matracov určené pre JIS kus 3,00 5 349,49 16 048,47

10 Intenzivistické lôžko s váhou kus 3,00 7 937,83

30 085,44

9 324,00

68 127,36

Predmetom zákazky je dodávka novej nerepasovanej zdravotníckej techniky (vyšetrovacie stoly, operačné stoly, pacientské lôžka, atď.) pre Fakultnú 
nemocnicu s poliklinikou Skalica, a. s., vrátane služieb spojených s dodávkou, s kompletnou inštaláciou, sfunkčnením, zaškolením obsluhy, záručným 
servisom a odvozom a likvidáciou obalového materiálu dodaného tovaru.

Pokyny k vyplneniu a predkladaniu tohto dokumentu

Celkom bez DPH (EUR)

7 Kreslo aplikačné elektricky polohovateľné s možnosťou 
ľahu kus 11,00 1 437,14

1 437,148 Kreslo odberové elektricky polohovateľné s možnosťou 
ľahu

1,00 68 127,36Operačný stôl - všeobecná chirurgia

17 265,60

15 808,54

2 158,20

1 437,141,00kus

6
Lôžko pacientské, elektricky polohovateľné, 4 
segmentové, vč. matraca a príslušenstva pre podávánie 
infúzií

kus 8,00

5 kus

Názov zákazky: Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - zdravotnícka technika č. 3a

Pôrodnické lôžko kus 1,00

2 058,74

Operačný stôl 5 segmentový s príslušenstvom pre GYN 
(variant 2) kus 60 170,882,00

Identifikácia uchádzača

Uchádzač vyplní prázdne zelené bunky na každom hárku / liste (Titulny list, Polozka c. 1 - Polozka c. 10). V každej špecifikácii položky uvedie, či danú podmienku spĺňa vložením textu 
"áno" alebo "nie" a uvedie presnú hodnotu, ak je to pre daný parameter relevantné. Do stĺpca „Preukázanie splnenia podmienky / parametra)“ uvedie ku každej požiadavke presný 
názov predloženého dokladu (v prípade vačšieho rozsahu predloženého dokumentu aj číslo strany), v ktorom sa nachádzajú informácie na základe ktorých môže verejný obstarávateľ 
overiť splnenie podmienok / parametrov, napr. názov katalógu, produktového listu, potvrdenia od výrobcu, podpísaný návrh kúpnej zmluvy, fotografie, resp. názov iného predloženého 
dokladu). Zároveň tieto dokumenty zahrnie do predkladanej súťažnej ponuky. V prípade, že predmetný dokument je v cudzom jazyku je potrebné predložiť aj úradne overený preklad 
do slovenského jazyka resp. českého jazyka.  Vyplnené všetky hárky je potrebné vytlačiť (hárok Titulny list na výšku s použitím fukcie "Prispôsobiť hárok jednej strane" a hárky Polozka 
c. 1 - Polozka c. 10 na šírku s použitím funkcie "Prispôsobiť všetky stĺpce na jednu stranu" na formát A4), podpísať a nasledne vyhotoviť sken všetkých podpísaných hárkov, ktorý bude 
súčasťou ponuky. Okrem podpísaných skenov uchádzač v rámci ponuky predloží aj tento vyplnený súbor aj vo formáte Excel.

Sídlo:
IČO:
Kontaktná osoba: (meno, tel. č. , e-mail)

Obchodné meno: NIMAG spol.s.r.o.
Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava

31 337 775
Ing. Ľubomír Magula

1

3

4

Elektricky nastaviteľný vyšetrovací stôl

Názov položky

kus 2,00

9 324,00

2 Operačný stôl 5 segmentový s príslušenstvom pre GYN 
(variant 1) kus 1,00 67 878,72

1 029,37

67 878,72

DPH 20% (EUR)

Celkom vrátane DPH (EUR)

22.9.2020
Ing. Ľubomír Magula

Osoba oprávnená za uchádzača konať



p.č. m.j. Množstvo Umiestnenie / Použitie

1 kus 2,00 Ambulancie klinickej onkológie

áno / nie Presná hodnota (ak relevantné) Preukázanie splnenia podmienky / parametra

áno áno áno prospekt/katalogový list

v minimálnom rozsahu od 60 do 90 cm áno 50-90cm prospekt/katalogový list

 na želanie ručný alebo nožný áno áno prospekt/katalogový list

v minimálnom rozsahu od -20° do +30° áno  -20° - +30° prospekt/katalogový list

áno áno áno prospekt/katalogový list

minimálne dĺžka 197 cm, minimálna šírka 70 cm áno 197/70 prospekt/katalogový list

áno áno áno prospekt/katalogový list

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Meno a priezvisko:  Ing. Ľubomír Magula .................................................... ....................................................
Dátum:            22.09.2020 podpis pečiatka

Osoba oprávnená za uchádzača konať

Výrobca ponúkaného zariadenia
Typové označenie ponúkaného zariadenia ML2

VAMEL sro

Polohovanie sklonu hlavového dielu pomocou plynového piestu 

Dýchací otvor s krytkou 

Rozmery

Možnosť úpravy rozmerov podľa individuálnej požiadavky 

Názov položky

Elektricky nastaviteľný vyšetrovací stôl

Splnenie podmienky / parametra
Podmienky / parametrePopis

Dvojdielný

Elektricky nastaviteľná výška 

Ovládač štandardne namontovaný pod doskou



p.č. m.j. Množstvo Umiestnenie / Použitie

2 kus 1,00 Gynekologicko – pȏrodnícky pavilón III.NP

áno / nie Presná hodnota (ak relevantné) Preukázanie splnenia podmienky / parametra

 minimálne 600 až 1100 mm áno 598-1148 prospekt/datasheet

minimálne v rozsahu 520 - 550 mm áno 550 prospekt/datasheet

 minimálne v rozsahu +35°/- 30° áno +/-35° prospekt/datasheet

 minimálne +/- 25° stupnov áno +/-25° prospekt/datasheet

 minimálne  rozsahu +70°/-105° stupňov áno +90°/-105° prospekt/datasheet

 minimálne v rozsahu -45°/+80° stupňov áno +90°/-90° prospekt/datasheet

minimálne 380 mm áno 400 prospekt/datasheet

360° stupňov áno 360° prospekt/datasheet

minimálne 100 mm áno 100mm prospekt/datasheet

minimálne 450 kg áno 454kg prospekt/datasheet

áno áno áno prospekt/datasheet

áno áno áno prospekt/datasheet

áno áno áno prospekt/datasheet

minimálne  5 ks áno áno/5 prospekt/datasheet

áno áno áno prospekt/datasheet

áno áno áno prospekt/datasheet

áno áno áno/info svetelný systém/ambiente light prospekt/datasheet

áno áno áno prospekt/datasheet

áno áno áno prospekt/datasheet

áno áno áno prospekt/datasheet

1 ks áno áno prospekt/datasheet

1 ks áno áno prospekt/datasheet

1 ks áno áno prospekt/datasheet

1 ks áno áno prospekt/datasheet

1 ks áno áno prospekt/datasheet

5 ks áno áno prospekt/datasheet

1 ks  / pár áno áno prospekt/datasheet

2 ks áno áno prospekt/datasheet

2 ks áno áno prospekt/datasheet

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Meno a priezvisko: .................................................... ....................................................
Dátum: podpis pečiatka

Osoba oprávnená za uchádzača konať

Ing. Ľubomír Magula
22.9.2020

Podpery ramien na bočnú lištu s výškovým nastavením, s guľovým kĺbom 
pre prispôsobenie k polohe pacienta, ovládanie jednou rukou, 2ks pásov 
pre uchytenie končatiny o podperu
Rameno s vankúšikmi pre podperu tela pacienta v laterálnej polohe. 
Výškovo a do strán (3D rozmerovo) nastaviteľné

Výrobca ponúkaného zariadenia
Typové označenie ponúkaného zariadenia 

TRUMPF Medical
PST500

Podpery nôh pre gynekologickú polohu - Goepel, s mäkkým polstrovaním

Mobilný operačný stôl vybavený svetelnou indikáciou stavu stola a nabitia 
batérií na nohe operačného stola ako aj na diaľkovom ovládači

Zvuková signalizácia krajných polôh aj nízkeho stavu batérií.

Jednotlivé časti dosky operačného stola vybavené polstrovaním. Polstre: 
bezšvové, nešité, umývateľné bežnými dezinfekčnými prostriedkami, 
odnimateľné

Polstre operačného stola s antidekubitnou vlastnosťou, pamäťovým 
efektom a poťahom s paropriepustnými a vodeodolnými vlastnosťami

Nožný diel z 2 častí, odklopný do strán, výklopný nahor, sklopný nadol

Chrbtový obojstranne použiteľný diel

Anestéziologický rám

Výškovo nastaviteľný teleskopický infúzny stojan

Pás uchytenia pacienta 

Radiálne svorky na bočnú lištu s otočným kĺbom 

Možnosti polohovania jedným tlačítkom pre: nulovú polohu, polohu kresla, 
flex/reflex polohu

Motorizovaný sklon: Chrbtový segment

Pozdĺžny posuv dosky stola

Otočné kolieska operačného stola v uhle

Veľkosť otočných koliesok stola

Zaťažiteľnosť stola v štandardnej polohe

Mobilný operačný stôl s možnosťou normálneho aj reverzného vyskladania 
dosky stola (zmena hlavovej aj hornej chrbtovej časti za nožný a naopak)

Mobilný operačný stôl s kolieskami s možnosťou ich zabrzdenia, aretácie a 
uvoľnenia pre ľahkú manipuláciu a transport  s pacientom aj bez pacienta

Doska operačného stola RTG transparentná po celej dĺžke

Doska operačného stola počet segmentov

Operačný stôl s možnosťou ovládania: záložným ovládanám na nohe 
stola, diaľkovým ručným ovládačom (káblový resp. bezkáblový) a nožným 
ovládačom

Motorizovaný sklon: Nožných segmentov 

Názov položky

Operačný stôl 5 segmentový s príslušenstvom pre GYN (variant 1)

Popis Podmienky / parametre

Výška dosky operačného stola s matracom v rozsahu

Celková šírka dosky stola - bez bočných líšt

Motorizovaný sklon:  Trendelenburg / antitrendelenburg 

Motorizovaný sklon: Laterálny 

Splnenie podmienky / parametra



p.č. m.j. Množstvo Umiestnenie / Použitie

3 kus 2,00 Gynekologicko – pȏrodnícky pavilón II.NP

áno / nie Presná hodnota (ak relevantné) Preukázanie splnenia podmienky / parametra

 minimálne 600 - 1000 mm áno 745mm(665 stol + 80matrac) - 1045 (965stol + 
80matrac) brožúra Practico, str. 7

minimálne v rozsahu 540 mm áno 540mm brožúra Practico, str. 7

 minimálne +/- 26° stupnov áno +/- 26° brožúra Practico, str. 7

 minimálne +/- 20° stupnov áno +/- 20° brožúra Practico, str. 7

 minimálne  rozsahu +20°/-90° stupňov áno +20°/-90° brožúra Practico, str. 7

 minimálne v rozsahu -40°/+70° stupňov áno -40°/+70° brožúra Practico, str. 7

minimálne 300 mm áno 300mm brožúra Practico, str. 7

360° stupňov áno 360° brožúra Practico, str. 7

minimálne 225 kg áno 225kg návod Practico kapitola 3.4.1 - 3.4.1.2

minimálne 370 kg áno 380kg brožúra Practico, str. 7

áno áno mobilný brožúra Practico, str. 7

áno áno
návod Practico kapitola 3.4.1 - 3.4.1.2

áno áno brožúra Practico, str. 3

minimiálne  5 ks áno 5ks brožúra Practico, str. 7

áno áno ovládač, noha stola aj nožný spínač
brožúra Practico, str. 5

áno áno brožúra Practico, str. 5

áno áno
brožúra Practico, str. 5

áno áno návod Practico kapitola 3.4.2.2

áno áno brožúra Practico, str. 3

áno áno
brožúra Practico, str. 4

áno áno
brožúra Practico, str. 4

1 ks áno 1ks brožúra Practico, str. 3

1 ks áno 1ks  katalóg príslušenstva Merivaara pol. č. 57

1 ks áno 1ks  katalóg príslušenstva Merivaara pol. č. 59

1 ks áno 1ks  katalóg príslušenstva Merivaara pol. č. 13

5 ks áno 5ks  katalóg príslušenstva Merivaara pol. č. 63

1 ks  / pár áno 1 pár  katalóg príslušenstva Merivaara pol. č. 37

2 ks áno 2 ks
 katalóg príslušenstva Merivaara pol. č. 2

2 ks áno 2ks  katalóg príslušenstva Merivaara pol. č. 15

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Meno a priezvisko: .................................................... ....................................................
Dátum: podpis pečiatka22.9.2020

Splnenie podmienky / parametra

Merivara
Practico

Osoba oprávnená za uchádzača konať

Ing. Ľubomír Magula

Operačný stôl s možnosťou ovládania: záložným ovládanám na nohe 
stola, diaľkovým ručným ovládačom (káblový resp. bezkáblový) a nožným 
ovládačom
Možnosti polohovania jedným tlačítkom pre: nulovú polohu, polohu kresla, 
flex/reflex polohu

Mobilný operačný stôl vybavený svetelnou indikáciou stavu stola a nabitia 
batérií na nohe operačného stola ako aj na diaľkovom ovládači

Podpery ramien na bočnú lištu s výškovým nastavením, s guľovým kĺbom 
pre prispôsobenie k polohe pacienta, ovládanie jednou rukou, 2ks pásov 
pre uchytenie končatiny o podperu
Rameno s vankúšikmi pre podperu tela pacienta v laterálnej polohe. 
Výškovo a do strán (3D rozmerovo) nastaviteľné

Zvuková signalizácia krajných polôh aj nízkeho stavu batérií.

Vyskladanie dosky stola rýchloupínacím systém, bez nutnosti skrutkovania 

Jednotlivé časti dosky operačného stola vybavené polstrovaním. Polstre: 
bezšvové, nešité, umývateľné bežnými dezinfekčnými prostriedkami, 
odnimateľné

Polstre operačného stola s antidekubitnou vlastnosťou, pamäťovým 
efektom a poťahom s paropriepustnými a vodeodolnými vlastnosťami

Nožný diel z 2 častí, odklopný do strán, výklopný nahor, sklopný nadol

Anestéziologický rám

Výškovo nastaviteľný teleskopický infúzny stojan

Pás uchytenia pacienta 

Radiálne svorky na bočnú lištu s otočným kĺbom 

Podpery nôh pre gynekologickú polohu - Goepel, s mäkkým polstrovaním

Maximálna zaťažiteľnosť stola v štandardnej polohe

Mobilný operačný stôl 

Mobilný operačný stôl s kolieskami s možnosťou ich zabrzdenia, aretácie a 
uvoľnenia pre ľahkú manipuláciu a transport  s pacientom aj bez pacienta.

Doska operačného stola RTG transparentná po celej dĺžke

Doska operačného stola počet segmentov

Typové označenie ponúkaného zariadenia 

Názov položky

Operačný stôl 5 segmentový s príslušenstvom pre GYN (variant 2)

Popis Podmienky / parametre

Výška dosky operačného stola s matracom v rozsahu

Výrobca ponúkaného zariadenia

Celková šírka dosky stola - bez bočných líšt

Motorizovaný sklon:  Trendelenburg / antitrendelenburg 

Motorizovaný sklon: Laterálny 

sklon nožných segmentov 

Motorizovaný sklon: Chrbtový segment

Pozdĺžny posuv dosky stola

Otočné kolieska operačného stola v uhle

Minimálna zaťažiteľnosť stola



p.č. m.j. Množstvo Umiestnenie / Použitie

4 kus 1,00 Gynekologicko – pȏrodnícky pavilón III.NP

áno / nie Presná hodnota (ak relevantné) Preukázanie splnenia podmienky / parametra

pojazdné prevedenie áno áno prospekt

 minimálne  600 mm áno 855 prospekt

 minimálne 1 400 mm áno 1080 prospekt

minimálne 1 800 mm áno 2170 prospekt

minimálne v rozsahu 640 - 940 mm áno 615-985 prospekt

minimálne 150 kg áno 170 prospekt

minimálne v rozsahu 0 ° až + 70 ° áno 0-70° prospekt

elektropohonom minimálne 0 ° až + 17 ° áno 0-17° prospekt

áno áno áno prospekt

áno áno áno prospekt

áno áno áno prospekt

áno áno áno prospekt

áno áno áno prospekt

áno áno áno prospekt

áno áno áno prospekt

áno áno áno prospekt

áno áno áno prospekt

áno áno áno prospekt

áno áno áno prospekt

 230 V / 50 Hz áno áno prospekt

áno áno áno prospekt

áno áno áno prospekt

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Meno a priezvisko: .................................................... ....................................................
Dátum: podpis pečiatka

FAMED Zywiec
LM-01.4

Osoba oprávnená za uchádzača konať

Ing. Ľubomír Magula
22.9.2020

Typové označenie ponúkaného zariadenia 
Výrobca ponúkaného zariadenia

Pôrodné lôžko

Odnímateľné madlá pre rodičku

Držiak papierovej rolky

Držiak infúzie

Napájanie zo zásuvky

Držiak ruky pri infúzii 

Šírka lôžka

Zástavbová plocha 

Ložná plocha po nasadení nožných segmentov 

Výška nastaviteľná elektropohonom 

Nosnosť lôžka  

Bezšvíkové čalúnenie umožnuje bezproblémovú desinfekciu 

Eurolišta pre upevnenie príslušenstva okolo sedáka a operadla

Odímateľné polyuretánové šauty s kĺbovým úchytom a upínacími páskami

Nástupný schodík s protišmykovou úpravou  

Nerezová miska

Zabudovaná , plne automatická nabíjačka a akumulátora pre núdzovú 
prevádzku
Lôžko,umožňuje pôrod v štandardnej polohe, v podrepe i v koleno-prsnej 
polohe a tiež vykonanie nutného zákroku

Nastavenie sklonu operadla elektropohonom 

Nastavenie sklonu sedáka

Elektronika, ktorá umožňuje naprogramovať minimálne 3 pracovné polohy

Zmeny pracovnej polohy po stlačení tlačítka

Popis Podmienky / parametre

Názov položky

Pôrodnické lôžko

Splnenie podmienky / parametra



p.č. m.j. Množstvo Umiestnenie / Použitie

5 kus 1,00 Centrálne operačné sály

áno / nie Presná hodnota (ak relevantné) Preukázanie splnenia podmienky / parametra

minimálne 600 až 1100 mm 598-1148 prospekt/datasheet

minimálne v rozsahu 520 - 550 mm 550 prospekt/datasheet

 minimálne v rozsahu +35/- 30° +35/- 35° prospekt/datasheet

minimálne v rozsahu  +/- 25° stupňov  +/- 25° prospekt/datasheet

 minimálne v rozsahu +70°/-105° stupňov +90°/-105° stupňov prospekt/datasheet

 minimálne v rozsahu -45°/+80° stupňov  -90°/+90° prospekt/datasheet

minimálne 380 mm 400 prospekt/datasheet

360° stupňov 360 prospekt/datasheet

 min. 100 mm 100 prospekt/datasheet

maximálne 450 kg 454 prospekt/datasheet

áno áno prospekt/datasheet

áno áno prospekt/datasheet

áno áno prospekt/datasheet

minimálne 5 ks áno prospekt/datasheet

áno áno prospekt/datasheet

áno áno prospekt/datasheet

áno áno prospekt/datasheet

áno áno prospekt/datasheet

áno áno prospekt/datasheet

áno áno prospekt/datasheet

1 ks áno prospekt/datasheet

1 ks áno prospekt/datasheet

1 ks áno prospekt/datasheet

1 ks áno prospekt/datasheet

1 ks áno prospekt/datasheet

5 ks áno prospekt/datasheet

2 ks áno prospekt/datasheet

2 ks áno prospekt/datasheet

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Meno a priezvisko: .................................................... ....................................................
Dátum: podpis pečiatka22.9.2020

Anestéziologický rám

Pás uchytenia pacienta 

Rameno s vankúšikmi pre podperu tela pacienta v laterálnej polohe. 
Výškovo a do strán (3D rozmerovo) nastaviteľné. Vankúšiky v 2 rôznych 
veľkostiach pre podpery v hrudníkovej a chrbtovej oblasti

Možnosti polohovania jedným tlačítkom pre: nulovú polohu, polohu kresla, 
flex/reflex polohu

Mobilný operačný stôl vybavený svetelnou indikáciou stavu stola a nabitia 
batérií na nohe operačného stola ako aj na diaľkovom ovládači

PST500

Osoba oprávnená za uchádzača konať

Ing. Ľubomír Magula

Radiálne svorky na bočnú lištu s otočným kĺbom 

Mobilný operačný stôl s kolieskami s možnosťou ich zabrzdenia, aretácie a 
uvoľnenia pre ľahkú manipuláciu a transport  s pacientom aj bez pacienta.

Splnenie podmienky / parametra

TRUMPF Medical

Doska operačného stola RTG transparentná po celej dĺžke

Celková šírka dosky stola - bez bočných líšt

Motorizovaný sklon:  Trendelenburg / antitrendelenburg

Motorizovaný sklon: Laterálny 

Motorizovaný sklon: Nožných segmentov 

Výrobca ponúkaného zariadenia

Motorizovaný sklon: Chrbtový segment

Pozdĺžny posuv dosky stola

Otočné kolieska operačného stola v uhle

Veľkosť otočných koliesok stola

Doska operačného stola počet segmentov

Operačný stôl s možnosťou ovládania: záložným ovládanám na nohe 
stola, diaľkovým ručným ovládačom (káblový resp. bezkáblový) a nožným 
ovládačom

Názov položky

Operačný stôl - všeobecná chirurgia

Zvuková signalizácia krajných polôh aj nízkeho stavu batérií.

Typové označenie ponúkaného zariadenia 

Popis Podmienky / parametre

Výškovo nastaviteľný teleskopický infúzny stojan

Držiak ruky na anestéziologický rám

Podpery ramien na bočnú lištu s výškovým nastavením, s guľovým kĺbom 
pre prispôsobenie k polohe pacienta, ovládanie jednou rukou, 2ks pásov 
pre uchytenie končatiny o podperu

Výška dosky operačného stola s matracom v rozsahu

Jednotlivé časti dosky operačného stola vybavené polstrovaním. Polstre: 
bezšvové, nešité, umývateľné bežnými dezinfekčnými prostriedkami, 
odnimateľné

Polstre operačného stola s antidekubitnou vlastnosťou, pamäťovým 
efektom a poťahom s paropriepustnými a vodeodolnými vlastnosťami

Chrbtový obojstranne použiteľný diel

Zaťažiteľnosť stola v štandardnej polohe

Mobilný operačný stôl s možnosťou normálneho aj reverzného vyskladania 
dosky stola (zmena hlavovej aj hornej chrbtovej časti za nožný a naopak)



p.č. m.j. Množstvo Umiestnenie / Použitie

6 kus 8,00 Ambulancie klinickej onkológie

áno / nie Presná hodnota Preukázanie splnenia podmienky / parametra

minimálne 4 segmentová áno 4-segmentová návod, str. 26

 pomocou 3 elektromotorov áno elektrické polohovanie výšky ložnej plochy, 
chrbtového a stehenného dielu návod, str. 33

áno áno áno návod Pasívne matrace, str. 11

pomocou kĺbového mechanizmu áno 3/4 kovové sklopné bočnice návod, str. 26

brzdené áno 4x125 mm, individuálne zabzrditeľné návod, str. 14

áno áno áno návod, str. 43

áno áno áno návod, str. 43

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Meno a priezvisko: .................................................... ....................................................
Dátum: podpis pečiatka

Ing. Ľubomír Magula
22.9.2020

Výrobca ponúkaného zariadenia
Typové označenie ponúkaného zariadenia 

LINET s.r.o. Česká republika
ELEGANZA  1LE

Bočnice výškovo nastaviteľné

Infúzny stojan

Kolieska

Hrazda s madlom

Osoba oprávnená za uchádzača konať

Názov položky

Lôžko pacientské, elektricky polohovateľné, 4 segmentové, vč. matraca a príslušenstva pre podávánie infúzií

Elektricky nastaviteľná

Pasívny antidekubitný matrac

Nemocničná posteľ 

Splnenie podmienky / parametra
Popis Podmienky / parametre



p.č. m.j. Množstvo Umiestnenie / Použitie

7 kus 11,00 Ambulancie klinickej onkológie

áno / nie Presná hodnota Preukázanie splnenia podmienky / parametra

áno áno áno prospekt/katalogový list

 minimálne  65 – 83 cm áno 60-90cm prospekt/katalogový list

áno áno áno prospekt/katalogový list

áno áno áno prospekt/katalogový list

áno áno áno prospekt/katalogový list

áno áno áno prospekt/katalogový list

áno áno áno prospekt/katalogový list

áno áno áno prospekt/katalogový list

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Meno a priezvisko: .................................................... ....................................................
Dátum: podpis pečiatka22.9.2020

Splnenie podmienky / parametra

Vamel
KL3

Osoba oprávnená za uchádzača konať

Ing. Ľubomír Magula

Možnosť plynulého nastavenia polohy kresla od vodorovnej až po kolmý 
sed

Mobilná verzia na koliečkách s minimálne dvomi brzdami

Výrobca ponúkaného zariadenia
Typové označenie ponúkaného zariadenia 

Kreslo aplikačné elektricky polohovateľné s možnosťou ľahu

Elektrické nastavenie výšky

Sklon chrbtového, sedacieho a nožného dielu, nastaviteľný pomocou 
piestov

Polohovanie ďalších dielov , elektrické

Odberové opierky rúk, výškovo nastaviteľné a otočné 

Opierky s kĺbovým otáčaním , možnosť zmeny uhla sklonu

Názov položky

Kreslo aplikačné elektricky polohovateľné s možnosťou ľahu

Popis Podmienky / parametre



p.č. m.j. Množstvo Umiestnenie / Použitie

8 kus 1,00 Ambulancie klinickej onkológie

áno / nie Presná hodnota Preukázanie splnenia podmienky / parametra

áno áno áno prospekt

 minimálne  65 – 83 cm áno 60-90 prospekt

áno áno áno prospekt

áno áno áno prospekt

áno áno áno prospekt

áno áno áno prospekt

áno áno áno prospekt

áno áno áno prospekt

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Meno a priezvisko: .................................................... ....................................................
Dátum: podpis pečiatka

Osoba oprávnená za uchádzača konať

Ing. Ľubomír Magula
22.9.2020

Možnosť plynulého nastavenia polohy kresla od vodorovnej až po kolmý 
sed

Typové označenie ponúkaného zariadenia 
Výrobca ponúkaného zariadenia

Mobilná verzia na koliečkách s minimálne dvomi brzdami

Vamel
KL3

Opierky s kĺbovým otáčaním , možnosť zmeny uhla sklonu

Názov položky

Kreslo odberové elektricky polohovateľné s možnosťou ľahu

Popis Podmienky / parametre

Kreslo aplikačné elektricky polohovateľné s možnosťou ľahu

Elektrické nastavenie výšky

Sklon chrbtového, sedacieho a nožného dielu, nastaviteľný pomocou 
piestov

Polohovanie ďalších dielov , elektrické

Odberové opierky rúk, výškovo nastaviteľné a otočné 

Splnenie podmienky / parametra



p.č. m.j. Množstvo Umiestnenie / Použitie

9 kus 3,00 Chirurgické oddelenie

áno / nie Presná hodnota Preukázanie splnenia podmienky / parametra

áno áno potvrdenie

 minimálnej veľkosti  200x90 cm, umiestnená na 
2 teleskopických stĺpoch 200x90 cm návod str. 70 

áno áno návod str. 19

áno áno návod str. 15

áno áno návod str. 27

minimálne  10 cm 11 cm návod str. 70 

mininálne 30 cm 32 cm návod str. 70 

minimálne  40-75 cm, náklonu ložnej plochy 
Trendelenburg / Antitrendelenburg min. +/- 13 st. 39,5 - 77,5 cm návod str. 70 

áno áno návod str. 36

áno áno návod str. 57

áno áno návod str. 22

áno áno návod str. 20

áno áno návod str. 20

áno áno návod str. 27

áno áno návod str. 30

áno áno návod str. 32

áno áno návod str. 20, str. 43

v uhle minimálne 30 stupňov áno návod str. 28

minimálne 1 antistatické + 5. koliesko pre lepšiu a 
ľahšiu manipuláciu a jazdu s lôžkom 4x dvojité kolieska 150 mm+1x 5. koliesko návod str. 14

áno áno návod str. 21

áno 2 držiaky návod str. 47

áno 4 držiaky návod str. 49

áno áno návod str. 43

áno áno potvrdenie

áno áno návod str. 17

áno áno návod str. 59-61

STN EN 60601-2-52 áno návod str. 12

áno áno návod str. 20

áno áno návod str. 62

áno áno návod str. 34

minimálne 250 kg 250 kg návod str. 70 

áno áno návod str. 48

áno áno potvrdenie

áno áno návod str. 49

áno áno potvrdenie

do 4. stupňa rizika vzniku dekubitov áno návod Pasívne matrace, str. 12

minimálne  v 5tich zónach pre zvýšenie komfortu 
pacienta 5 zón návod Pasívne matrace, str. 12

áno áno návod Pasívne matrace, str. 12

minimálnej  hustoty 85 kg/m3 85 kg/m3 potvrdenie

minimálnej hustoty hustoty 45 kg/m3 45 kg/m3 potvrdenie

áno áno návod Pasívne matrace, str. 12

CRIB 5 CRIB 5 potvrdenie

Spodná vrstva matraca zo studenej PUR peny 

Horná vrstva matraca tvorená termoelastickou penou 

Držiak na bažanta

Bezpečnostné pracovné zaťaženie lôžka 

Chrómovaný držiak na uchytenie infúznych púmp

Matrac: 

Nehorľavosť jadra 

Horná vrstva matraca s rôznou profiláciou 

Profilácia spodnej vrstvy matraca pre lepšie prispôsobenie sa ložnej ploche 
pri polohovaní

Popis

Bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorov zaisťujúci 
automatické zastavenie polohovania

Zálohová batéria s indikátorom stavu

Nerezový košíček na infúzne fľaše

Príslušenstvo: 

Infúzny stojan chrómovaný, teleskopický, do držiakov na lôžku, kovové 
háčiky, ochrana proti rotácii

Bezpečnostné nočné podsvietenie lôžka

Automatická funkcia informujúca o nezabrzdenom lôžku

Integrovaná polička na lôžkoviny

Lôžko spĺňajúce požiadavky bezpečnostnej normy 

Lôžko musí byť umývateľné a dezinfikovateľné štandardnými 
dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve

Vystužené okraje matraca zaisťujúce stabilitu pacienta a oporu pri sedení 
na okraji lôžka

Podmienky / parametre

Pevná a stabilná konštrukcia lôžka

V bočniciach integrované uhlomery zobrazujúce náklon ložnej plochy a 
chrbtového dielu, vizuálne indikujúcu (podsvietenie) bezpečnú polohu 
lôžka v najnižšej polohe

Hlavové čelo s konštantou výškou nezávisle od polohovania ložnej plochy, 
pre bezpečnú manipuláciu v blízkosti stien, prístrojov
Integrované plastové delené odklopné bočnice s obojstrannými 
integrovanými ovládačmi, s ochranou proti náhodnému spusteniu a 
ochranou pred pádom pozdĺž celej ložnej plochy, s mechanizmom tlmenia 
spustenia bočnice plynopružinou

Centrálny ovládací panel s ochranou proti nechcenému polohovaniu, s 
možnosťou uzamknutia jednotlivých polôh a minimálne s týmito 
predprogramovanými polohami: CPR, Trendelenburg, Kardio kreslo

Ľahko odpojiteľný prídavný pacientský ručný ovládač s LED svetlom a 
podsvietenou klávesnicou, s ochranou proti nechcenému polohovaniu, na 
špirálovitom kábli
Nožné ovládače pre zdvih ložnej plochy a nastavenie vyšetrovacej polohy, 
s mechanickou ochranou proti nechcenému polohovaniu
Mobilizačné madlo integrované do bočnice s tlačidlami pre nastavenie 
výškového zdvihu ložnej plochy

Ovládače vybavené funkciou automatického zastavenia chrbtového dielu 

4  dvojité pojazdové kolieska s centrálnym ovládaním

4 rohové ochranné protinárazové kolieska.

Minimálne 2 držiaky v oblasti čiel na hrazdu, infúzny stojan apod. 

Názov položky

Polohovateľné lôžko vrátane matracov určené pre JIS

Splnenie podmienky / parametra

Pasívny dvojvrstvový antidekubitný matrac pre pacientov 

Minimálne 4 plastové bočné držiaky na drobné príslušenstvo (kôš na 
bažanta apod.)

Integrované predĺženie ložnej plochy 

Elektrické ovládanie chrbtového a stehenného dielu, zdvihu ložnej plochy 

Manuálne ovládanie lýtkového dielu pomocou rastromatu

RTG chrbtový diel

Vyberateľné celoplastové čelá zabezpečené zámkami proti náhodnému 
vytiahnutiu, s farebnými výplňami v rôznych farbách

4-dielna ložná plocha 

Ložná plocha ľahko umývateľná a dezinfikovateľná , vyberateľné plastové 
kryty

Ložná plocha vybavená držiakmi na upevnenie fixačných pásov

Antidekubitná funkcia - súčasné polohovanie chrbtového a stehenného 
dielu jedným tlačidlo (autokontúra)

Antidekubitná funkcia - autoregresia chrbtového dielu 



CRIB5/CRIB7 CRIB5/CRIB7 potvrdenie

paropriepustný (min. 600 g/m2/24 hod.), 
snímateľný, elastický, prateľný, vodovzdorný 

(min. 2000 mmH2O), šitý/zvarovaný
800 g/m2/24 hod. , 2000 mmH2O potvrdenie

áno áno návod Pasívne matrace, str. 13

áno áno potvrdenie

minimálne do 75 °C áno návod Pasívne matrace, str. 18

áno áno návod Pasívne matrace, str. 16-18

áno áno potvrdenie

minimálne  230 kg 230 kg potvrdenie

minimálna 14 cm 14 cm potvrdenie

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Meno a priezvisko: .................................................... ....................................................
Dátum: podpis pečiatka

LINET s.r.o. Česká republika
ELEGANZA  2

Osoba oprávnená za uchádzača konať

Ing. Ľubomír Magula
22.9.2020

Typové označenie ponúkaného zariadenia 
Výrobca ponúkaného zariadenia

Rozmery matraca prispôsobené rozmerom ložnej plochy ponúknutého 
lôžka

Nosnosť 

Výška 

Nehorľavosť poťahu 

Poťah 

Zips poťahu, 360o, prekrytý krycou chlopňou pre zabránenie vniknutia 
nečistôt, tekutín

Bočné úchyty na ľahšiu manipuláciu s matracom

Prateľnosť poťahu 

Poťah dezinfikovateľný bežnými prostriedkami používanými v 
zdravotníctve.



p.č. m.j. Množstvo Umiestnenie / Použitie

10 kus 3,00 OAIM

áno / nie Presná hodnota Preukázanie splnenia podmienky / parametra

áno áno áno potvrdenie

minimálnej veľkosti 200x90 cm umiestnená na 
teleskopických stĺpoch, ľahko dezinfikovateľná 

a umývateľná
áno 208x96 cm návod str. 8

Maximálne 225x105 cm /vrátane bočníc/ áno 223x105 cm návod str. 8

áno áno áno potvrdenie

áno áno áno návod str. 28

áno áno áno návod str. 28

áno áno áno katalóg str. 7

áno áno áno návod str. 16

minimálne 16 cm áno 16 cm potvrdenie

minimálne10 cm áno 17 cm návod str. 8

v minimálnom  rozsahu 40 – 75 cm. áno 40 - 78 cm návod str. 8

minimálne  +/- 13° áno +/- 13° návod str. 8

áno áno áno návod str. 21

áno áno áno návod str. 11, str. 22

áno áno áno návod str. 11

áno áno áno potvrdenie

áno áno áno návod str. 11

áno áno áno návod str. 8

minimálne 45 cm nad ložnou plochou áno 45 cm návod str. 8

áno áno áno návod str. 24

áno áno áno návod str. 16

áno áno áno návod str. 16

áno áno áno návod str. 20

áno áno 150 mm návod str. 10, str. 26

áno áno 2 držiaky návod str. 32

áno áno 2 držiaky návod str. 33

áno áno áno návod str. 10, str. 24

áno áno áno potvrdenie

áno áno áno návod str. 13

áno áno áno potvrdenie

áno áno áno návod str. 11

áno áno áno návod str. 21

áno áno áno návod str. 35

áno áno áno návod str. 11

áno áno áno návod str. 10

áno áno áno návod str. 29-31

áno áno áno návod str. 30

 STN EN 60601-2-52 áno áno návod str. 5

min. 250 kg áno 250 kg návod str. 8

áno

áno áno áno návod str. 32

áno áno áno potvrdenie

áno áno áno potvrdenie

Splnenie podmienky / parametra

4 rohové ochranné protinárazové kolieska

Funkcia automatického zabrzdenia lôžka

Zálohová batéria s indikátorom stavu

Bezpečnostný systém proti preťaženiu jednotlivých motorov zaisťujúci 
automatické zastavenie polohovania

Výsuvná polička na lôžkoviny

Páky mechanického CPR odblokovania chrbtového dielu po obidvoch 
stranách lôžka
Lôžko musí byť umývateľné a dezinfikovateľné štandardnými 
dezinfekčnými prostriedkami používanými v zdravotníctve

4  pojazdové kolieska min. 150 mm s centrálnym ovládaním

Minimálne 2 držiaky v oblasti čiel na hrazdu, infúzny stojan apod. 

Minimálne 2 bočné držiaky na drobné príslušenstvo (kôš na bažanta, 
sáčku na moč apod.)

Integrované plastové delené sklopné bočnice v oblasti hlavy a stredovej 
časti lôžka, s integrovanými pacientskými ovládačmi, s ochranou proti 
náhodnému spusteniu

Výška bočníc 

Držiaky na prídavný nožný pár bočníc

Uhlomery indikujúce uhol nastavenia chrbtového dielu a náklonu ložnej 
plochy TR/ATR

Integrované plastové delené sklopné bočnice v oblasti hlavy a stredovej 
časti lôžka, s ochranou proti náhodnému spusteniu.
Odnímateľný prídavný pár nožných bočníc pre zaistenie pacienta pozdĺž 
celej ložnej plochy. 
Sesterský ovládací panel s bezpečnostným tlačidlom, funkciou STOP, 
zámkami polôh, s tlačidlami ovládania polôh a pamäťovými polohami 
(minimálne Kardio kreslo, Trendelenburg, CPR, Mobilizačná poloha, 
Vyšetrovacia poloha)
Ľahko odpojiteľný sesterský ovládací panel s bezpečnostným tlačidlom, 
funkciou STOP, zámkami polôh, s tlačidlami ovládania polôh a 
pamäťovými polohami (minimálne Kardio kreslo, Trendelenburg, CPR, 
Mobilizačná poloha, Vyšetrovacia poloha)
Nožné ovládače integrované do podvozku lôžka, s tlačidlami pre 
nastavenie výšky ložnej plochy a vyšetrovacej polohy, s ochranou proti 
nechcenému polohovaniu.

Elektrické ovládanie náklonu ložnej plochy Trendelenburg / 
Antitrendelenburg 

Manuálne ovládanie lýtkového dielu pomocou rastromatu

Vyberateľné celoplastové čelá zabezpečené zámkami proti náhodnému 
vytiahnutiu.
Hlavové čelo s konštantnou výškou nezávislou od polohovania ložnej 
plochy, pre zabráneniu kolízii príslušenstva

Farebné výplne čiel v rôznych farbách

Možnosť plynulého snímkovania C-ramenom

Antidekubitná funkcia - súčasné polohovanie chrbtového a stehenného 
dielu jedným tlačidlo (autokontúra)

Antidekubitná funkcia - autoregresia chrbtového a stehenného dielu

Integrované predĺženie ložnej plochy 

Elektrické ovládanie chrbtového a stehenného dielu, zdvihu ložnej plochy 

Príslušenstvo: 

Názov položky

Intenzivistické lôžko s váhou

Popis Podmienky / parametre

Pevná a stabilná konštrukcia lôžka

Integrované váhy zobrazujúce hmotnosť pacienta, s možnosťou zmrazenia 
nameraných hodnôt

Funkcia alarmu opustenia lôžka pacientom

Lôžko spĺňajúce požiadavky bezpečnostnej normy

Bezpečné pracovné zaťaženie lôžka 

4-dielna ložná plocha 

Vonkajšie rozmery lôžka 

Ložná plocha vybavená držiakmi na upevnenie fixačných pásov

Ložná plocha rtg transparentná (od hlavy po panvu ležiaceho pacienta)

Držiak na uchytenie RTG kazety, najlepšie s bočným vkladaním

Infúzny stojan chrómovaný, teleskopický, do držiakov na lôžku

Nerezový košíček na infúzne fľaše

Lakovaný držiak koša na bažanta, do držiakov na lôžku



áno

do 4. stupňa rizika vzniku dekubitov áno áno návod Pasívne matrace, str. 15

áno áno áno návod Pasívne matrace, str. 12

áno áno áno návod Pasívne matrace, str. 12

minimálnej hustoty  50 kg/m3 áno 50 kg/m3 potvrdenie

minimálnej  hustoty  50 kg/m3 áno 52 kg/m3 potvrdenie

minimálnej  hustoty 45 kg/m3 áno 46 kg/m3 potvrdenie

áno áno áno návod Pasívne matrace, str. 12

CRIB 5 a viac áno CRIB 5 potvrdenie

CRIB5/CRIB7 áno CRIB5/CRIB7 potvrdenie

áno áno 800 g/m2/24 hod. , 2000 mmH2O potvrdenie

áno áno áno návod Pasívne matrace, str. 13

áno áno áno potvrdenie

áno áno áno návod Pasívne matrace, str. 18

áno áno áno návod Pasívne matrace, str. 16-18

áno áno áno potvrdenie

min. 200 kg áno 200 kg potvrdenie

Svojim podpisom potvrdzujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé.

Meno a priezvisko: .................................................... ....................................................
Dátum: podpis pečiatka22.9.2020

LINET s.r.o. Česká republika
ELEGANZA 3XC

Osoba oprávnená za uchádzača konať

Ing.Ľubomír Magula

Nehorľavosť jadra 

Matrac: 

Pasívny trojvrstvový antidekubitný matrac pre pacientov 

Horná vrstva matraca v oblasti pod hlavou, panvou a päťami s profiláciou 
pre zvýšenie komfortu pacienta
Profilácia spodnej vrstvy matraca pre lepšie prispôsobenie sa ložnej ploche 
pri polohovaní.

Horná vrstva matraca zo studenej PUR peny 

Oblasť pod hlavou a pätami tvorená perforovanou termoelastickou penou 

Spodná vrstva matraca zo studenej PUR peny 

Vystužené okraje matraca zaisťujúce stabilitu pacienta a oporu pri sedení 
na okraji lôžka

Typové označenie ponúkaného zariadenia 

Nehorľavosť poťahu 

Poťah paropriepustný (min. 600 g/m2/24 hod.), snímateľný, elastický, 
prateľný, vodovzdorný (min. 2000 mmH2O), šitý/zvarovaný
Zips poťahu, 360o, prekrytý krycou chlopňou pre zabránenie vniknutia 
nečistôt, tekutín

Bočné úchyty na ľahšiu manipuláciu s matracom

Prateľnosť poťahu do 75 oC

Poťah dezinfikovateľný bežnými prostriedkami používanými v 
zdravotníctve.
Rozmery matraca prispôsobené rozmerom ložnej plochy ponúknutého 
lôžka

Nosnosť matraca 

Výrobca ponúkaného zariadenia



 
Príloha č. 2: Zoznam subdodávateľov 

 
 
 

Zoznam subdodávateľov 
 
Predávajúci v rámci plnenia Kúpnej zmluvy na dodávku zdravotníckej techniky a služieb s tým 
spojených č. 5/2021 neplánuje využiť subdodávateľov. 
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