
Kúpna zmluva

uzatvorená podľa ust. § 409 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami:

Predávajúci: Lekáreň ALPINIA, spol. s.r.o.
so sídlom: Š. Moysesa 75, 965 01 Žiar nad Hronom 
Zastúpená: PharmDr. Mária Busnyáková 
IČO: 316 21 821 
DIČ: 2020530160 
IČ DPH:SK2020530160
Bankové spojenie: Tatrabanka, IBAN: SK42 1100 0000 0029 4501 2480

ďalej len „Predávajúci" 

a

Kupujúci:
DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.
so sídlom: SNP 1247/16A, 965 01 Žiar nad Hronom
IČO:52540651
registračné číslo: 11/2019
registrový úrad: Okresný úrad Banská Bystrica
Zastúpená: Ing. Monika Minárová, štatutárny orgán
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava 25
IBAN: SK57 0200 0000 0043 4960 0656

ďalej len „Kupujúci"

(Kupujúci a Predávajúci ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany")

I. Predmet zmluvy
1.1 Predmetom Zmluvy je dodávka tovaru -  Zdravotnícke potreby a pomôcky pre Zariadenie pre seniorov 

v Žiari nad Hronom - bližšie špecifikovaného v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy (ďalej len „Tovar"), ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

1.2 Predávajúci prehlasuje, že tovar je v jeho výlučnom vlastníctve, v novom stave, tento nadobudol v zmysle 
platných právnych predpisov, nie v rozpore so zákonom, nič nebráni jeho bezporuchovému užívaniu, a 
zároveň vyhlasuje, že zámerne nezamlčal akúkoľvek skutočnosť o jeho stave, ktorá by bránila riadnemu 
užívaniu tovaru zo strany kupujúceho.

II. Dohodnutá cena
2.1 Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene 18 000 € s DPH (slovom osemnásťtisíc eur).
2.2 Cena je výsledkom verejného obstarávania, dohodnutá v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách 

v zn.n.p.
2.3 Dohodnutá kúpna cena je konečná, zahrňuje dopravné náklady na dopravu predmetu kúpy do miesta 

dodania Zmluvy, náklady na zaškolenie, a všetky ostatné náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu v súvislosti s 
dodaním Tovaru v požadovanej kvalite (colné poplatky, balné, poistenie dodávky do miesta dodania, 
certifikačný poplatok).

2.4 Kupujúci je povinný zabezpečiť účasť personálu a prístup priestorov pre inštaláciu.



III. Dodacie podmienky
3.1 Miestom dodania je zariadenie pre seniorov DOMOV PRI KAŠTIELI, SNP 1247/16A, 965 01 Žiar nad 

Hronom.
3.2 Predávajúci sa zaväzuje Kupujúcemu dodať na miesto dodania Tovar uvedený v Prílohe č. 1 Zmluvy do 30 

od uzavretia tejto Zmluvy.
3.3 V prípade ak predávajúci nedodá Tovar uvedený v Prílohe č. 1 Zmluvy do 30 dní od uzatvorenia tejto 

Zmluvy, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy, kde kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy.
3.4 Dodávkou Tovaru sa rozumie jeho dodanie a inštalovanie na miesto uvedené v bode 3.1 tejto Zmluvy.
3.5 Dodávka musí byť potvrdená podpísaním Dodacieho listu.
3.6 Predávajúci odovzdá Kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa na Tovar vzťahujú, najmä návod na obsluhu a 

vyhlásenie o zhode.

IV. Prechod vlastníckeho práva
4.1. Vlastnícke právo prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom dodania.

V. Platobné podmienky
5.1 Po dodaní Tovaru vystaví Predávajúci vyúčtovaciu faktúru so splatnosťou 30 dní. Kupujúci sa zaväzuje 

zaplatiť faktúru v lehote jej splatnosti a to bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho.
5.2 Faktúra spolu s dodacím a záručným listom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu 

stanovené príslušnou platnou legislatívou a názov zákazky.
5.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti daňového dokladu, resp. budú v nej 

uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je kupujúci oprávnený túto faktúru vrátiť pred jej splatnosťou. 
Opravenej alebo novej faktúre plynie nová 30 dňová lehota splatnosti od jej doručenia kupujúcemu.

VI. Záruka a servis
6.1 Predávajúci poskytuje na Tovar záruku v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť nasledujúcim 

dňom po podpise Dodacieho listu.
6.2 Predávajúci sa zaväzuje začať riešiť nahlásenú závadu do 96 hodín od jej písomného nahlásenia.
6.3 Predávajúci zabezpečuje záručný a v prípade záujmu kupujúceho sa zaväzuje poskytovať aj pozáručný 

servis.
6.4 Kupujúci je povinný nahlásiť závadu písomne. Kontaktná osoba Kupujúceho: Ing. Monika Minárová, email: 

045/678 71 37, tel.: monika.minarova@ziar.sk Telefonické nahlásenie však vždy musí byť doložené aj 
písomným nahlásením. Nahlásenie závady musí obsahovať výrobné číslo reklamovaného tovaru, popis 
závady, oddelenie a kontakt na zodpovednú osobu na oddelení, ktorá môže poskytnúť bližšie informácie.

6.5 Predávajúci sa zaväzuje odstrániť nahlásenú závadu do 15 pracovných dní od jej písomného nahlásenia 
a odkomunikovania závady so zodpovednou osobou Kupujúceho. Kontaktná osoba Kupujúceho: Ing. 
Monika Minárová, email: 045/678 71 37, tel.: monika.minarova@ziar.sk

6.6 V prípade ak predávajúci neodstráni nahlásenú závadu do 15 pracovných dní, kupujúci je oprávnený dať 
odstrániť nahlásenú závadu tretej osobe na náklady predávajúceho.

6.7 Záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené násilným poškodením, neodborným zaobchádzaním, 
vandalizmom, alebo krádežou alebo nepredvídateľnými skutočnosťami (živelné pohromy). Za 
nepredvídateľnú skutočnosť sa nepovažujú chyby spôsobené nekvalitou dodaného Tovaru.

6.8 Po uplynutí dohodnutej záručnej doby, Predávajúci sa zaväzuje poskytovať pozáručný servis v prípade ak 
kupujúci oň prejaví záujem.

VII. Sankcie
7.1 V prípade omeškania Predávajúceho s dodávkou Tovaru má Kupujúci právo na uplatnenie zmluvnej pokuty 

vo výške 0,1% z hodnoty Tovaru, s ktorým je v omeškaní a to za každý deň omeškania.
7.2 V prípade, že Kupujúci neuhradí Predávajúcemu faktúru v stanovenej lehote, dostáva sa do omeškania a 

je povinný zaplatiť Predávajúcemu úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny, a to za každý deň 
omeškania pokiaľ si tento nárok Predávajúci voči Kupujúcemu písomne uplatní.
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VIII. Vyššia moc

8.1 Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností podľa 
tejto Zmluvy v prípade, že toto neplnenie je v dôsledku vyššej moci. Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu 
moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, 
mobilizácia, štrajk, živelné pohromy, povstanie atď.

IX. Doručovanie písomností a komunikácia
9.1 Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné úkony 

v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (ďalej len „písomnosť"), musia byť urobené v písomnej forme. 
Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok:
a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe 

oprávnenej prijímať písomnosti za zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo 
kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou,

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na adresu zmluvnej strany 
a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti 
tejto zmluvnej strany a podpisom takej osoby na doručenke, alebo odmietnutím prevzatia 
písomnosti takou osobou,

c) v prípade doručovania elektronickou poštou prijatím potvrdenia druhej zmluvnej strany o doručení 
písomnosti.

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť doručovaná prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. sa doručuje 
na kontaktnú adresu druhého účastníka, a to Mestský úrad, Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom, 
kontaktná osoba Ing. Monika Minárová a/alebo na inú adresu, ktorú písomne oznámi tento účastník a za 
doručenú bude považovaná aj v prípade, ak písomnosť zaslaná na uvedenú adresu (resp. na inú oznámenú 
adresu) bude vrátená ako nedoručená (bez ohľadu na to, či bola nedoručená z dôvodu jej neprevzatia 
v odbernej lehote, z dôvodu neznámeho adresáta alebo akéhokoľvek iného dôvodu) a to na siedmy (7.) 
deň od odoslania zásielky na doručenie.

X. Záverečné ustanovenia
10.1 V prípade vzniku sporu je vecne príslušným na rozhodovanie súd Slovenskej republiky.
10.2 Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch, ktoré sú autentické, pričom Predávajúci obdrží po podpísaní 1 

vyhotovenie a Kupujúci obdrží 2 vyhotovenia.
10.3 Zmluva nadobúda platnosť po podpísaní zmluvnými stranami a účinnosť deň po jej zverejnení v 

centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa ustanovenia § 47a ods. (1) zákona č. 40/1964 
Zb. (Občianskeho zákonníka) v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenie § 5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.

10.4 Zmluvu je možné meniť iba písomným dodatkom k Zmluve.
10.5 Právne vzťahy, práva a povinnosti neupravené touto Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka.
10.6 Zmluvné strany potvrdzujú, že si Zmluvu riadne prečítali, obsahu Zmluvy rozumejú a na znak súhlasu ju 

podpisujú. Zmluvné strany prehlasujú, že Zmluvu uzatvorili slobodne a vážne.



v Žiari nad Hronom, dňa Loz,/

Predávajúci: Kupujúci:I
(ELI n. o.

{ / 'Q  U / f  r r y

PharmDr. Mária Busnyáková 
Konateľ spoločnosti 
Lekáreň ALPINIA, spol. s.r.o.

--------- - - V U Q -

Mgr. Monika Minárová 
Štatutárny zástupca 
DOMOV PRI KAŠTIELI n. o.

Prílohy:
Príloha č. 1 -  Špecifikácia predmetu zmluvy - cenník



Príloha č. 1 Kúpnej zmluvy

Lekáreň ALPINIA, spol. s r.o., so sídlom Š. Moyzesa 75, 965 01 Žiar nad Hronom,

IČO: 31 621 821,

DIČ: 2020530160 

IČ DPH: SK2020530160

zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

Oddiel: Sro, Vložka č.: 10949/S

P.č. N ázov tovaru ks
C ena spolu  

s DPH
O pis tovaru  a zadan ie  nutných

p aram etrov (rezm er, tvar, m ateriá l, farba, energet. trieda a pod... )

1 Viacúčelový vozík 1 1440
Viacúčelový vozík s madlom: celonerezové prevedenie vozíka, posuvné zásuvky, polica s nerezovou výstuhou, výsuvný kôš, 

modulový systém zásuviek, varianty usporiadania priehradok v modulových košoch. Technická špecifikácia: 2x kolieska s 
brzdou, nosnosť pracovnej dosky min. 50 kg, nostnosť zásuvky min. 20 kg, nosnosť koša min. 10 kg., farebné prevedenie -



2 Tlakomer 2 96

Digitálny, automatický ramenný tlakomer: systém Intelli Sense, ovládanie jedným tlačidlom - pre odmeranie tlaku stačí stlačiť 
veľké modré tlačidlo, detekcia arytmie - nepravidelných pulzov, indikátor vysokého krvného tlaku, kontrola správneho 

nasadenia manžety, pamäť na 30 nameraných hodnôt, možnosť dokúpiť sieťový zdroj, výdrž batérií približne 1000 meraní, 
rozmer displeja 4,3 x 5,9 cm, klinicky overená presnosť, cestovné puzdro, 3 roky záruka. Balenie musí obsahovať: tlakomer, 

štandardnú manžetu, cestovné puzdro, min. 4 batérie AA, adaptér, návod v slovenčine, sieťový adaptér

3 Teplomer 10 168

Bezdotykový teplomer s presnosťou do 0,1. S meraním až do -20°C. Možné použitie v exteriéry pri nízskej teplote. Môže 
vykonávať viac meraní naraz. Max. po 5 sekundách sa automaticky vypne. Napájanie AAA batérie. Inteligentné vypnutie, 

nízka spotreba energie, pripomienka nízkeho stavu batérie. Technická špecifikácia: jednotka teploty = Celzia X /  Fahrenheit 
(° F)), presnosť: 0,1, rozsah: 32 X  ~ až ~ 42,9 X ,  maximálna prípustná odchýlka v rozmedzí 3 2 X  ~ ~ 4 2 ,0 X  je  ± 0,2, 

maximálna prípustná odchýlka v rozmedzí 35,0 X  a viac ako 42,0 X  je  ± 0,3, meranie teploty: menej ako 1 sekunda, farebný
LCD displej, pamäť min. 30 meraní

4 Váha osobná 2 48
Osobná váha z tvrdeného skla, veľký a prehľadný LCD displaj, nosnosť do 150 kg, presnosť váhy min. na 100g, hmotnosť

váhy max. 1,7kg, rozmer plošiny min. 310mmx300mm

■ Emitná miska 4 72 Emitná miska s vrchnákom, materiál nerež, tvar obličky

6 Záťažová prikrývka 5 1320
Záťažová prikrývka na terapeutický účel pre dospelých, vhodná pre osoby od 40kg, rozmer min. 200cmx140cm, 100%

bavlna, váha min. 7kg, zelenej farby



7 Sprchovacia sedačka sklopná 21 2280
Nástenná sklopná sprchová sedačka, materiál: tvrdený plast, váha sedačky: 3kg, hĺbka sedadla 38 cm, šírka sedadla 42 cm, 

rozmery sedačky vo vodorovnej polohe (HxŠxV) 52 x 42 x 11 cm, rozmer sklopenej sedačky (HxŠxV) 12 x 42 x 45 cm,
maximálna hmotnosť užívateľa 110 kg

8 Mobilná sprchovacia stolička 2 289,2
Mobilná sprchovacia stolička je vybavená veľkými kolieskami s brzdami, vybavená opierkou na nohy. Materiál: ocel s 

ochrannou epoxidovou vrstvou, Váha: 8 kg, Rozmery (hĺbka 58 x šírka 58 cm), Maximálna hmotnosť užívateľa: 100 kg, 
Rozmer sedadla: min. 46 x 41 x 38 cm, Šírka medzi operadlami: 44 cm, Výška sedačky od podlahy: 48 cm

9 Madlo do sprchy 23 367,2 Protišmykové držadlo rovné, Veľkosť: 45 cm, Maximálna hmotnosť užívateľa: 160 kg, Upevňuje sa skrutkami a hmoždinkami

10 Madlo k W C 25 350,4
Držadlo k W C protišmykové, zahnuté 33 cm, ľahko uchopiteľné, prispôsobené pre užívateľov s hmotnosťou do 160 kg,

upevňuje sa skrutkami a hmoždinkami, Veľkosť: 33cm,

11 Toaletné kreslo 2 104,4

Toaletné kreslo nepojazdné ako náhrada W C pre klientov s obmedzenou pohyblivosťou, plastová nádoba je ľahko 
vyberateľná a má pevné umelohmotné podrúčky. Technické parametre: šírka a hĺbka sedadla 65 x 46 cm, šírka medzi 

podrúčkami 47 cm, celková výška stoličky nastaviteľná min. od 65 - 75, 
výška sedadla od zeme nastaviteľná min. od 44 - 54 cm, šírka sedadla: vonkajšia časť min. 34 cm, vnútorná časť (otvor) min. 

20 cm, Toaletná nádoba: priemer min. 26 cm, nosnosť 100 kg,hmotnosť min. 4,0kg

Priemer toaletnej nádoby 27 cm 
Nosnosť 100 kg 
Hmotnosť 4,0kg



12 Elektrický zdvihák 2 1520,4

Elektrický zdvihák slúži na zdvíhanie imobilného pacienta,Materiál zodolnej lakovanej ocele, rukoväť je  z polyuretánu. 
Podstavec má štvorcový tvar, má štyri otočné kolieska s priemerom max. 10 cm, pričom dve z nich majú brzdy. V  balení sa 

nachádza diaľkové ovládanie, ktorým možno manipulovať so zdvihákom a batéria. Na zdviháku sa nachádza aj núdzové 
tlačidlo stop.Zdvihák má ovládanie na zdvíhanie a klesanie, ktoré sa nachádza priamo na zariadení. V  cene je  aj záves ku 

zdviháku. Závesný vak sa otáča na ramienku o 360°. Nostnosť do 150kg. Technické parametre: hmotnosť max. 39 kg, 
nosnosť 150 kg, dĺžka 126,5 cm, rozsah výšky zdvíhania 72 - 91 cm, šírka 64 -120  cm, otáčanie závesného vaku 360 °, 

ovládanie diaľkové ovládanie, priemer koliesok 10 cm, materiál lakovaná oceľ

13 Mokrý vak 6 900
Zdvíhací záves s otvorom na toaletu je  pomôckou na zdvíhanie a transport imobilnej osoby. Je vhodný pre toaletnú a 

hygienickú potrebu. Je z priedušného materiálu Strongtex 100% polyesteru , ktorý je  pevný a vodeodolný. Kraje závesu sú 
spevnené po celom obvode silnou stuhou. Nosnosť závesu je min. 250 kg. Vel. XL

14 Suchý vak 6 504

Zdvíhací záves slúži na zdvíhanie a transport pacienta, ktorý sa upevňuje na zdvihák. Upevňuje sa na rozličné druhy 
zdvihákov. Dokáže udržať celé telo vrátane hlavy. Je vyrobený zo 100 % polyestéru, z tkaniny Slipstex, ktorá je  priedušná, 
pevná. Popruh má na každom konci očko s 3 rôznymi pripojovacími bodmi s cieľom zabezpečiť symetriu počas zdvíhania.

Maximálna hmotnosť zaťaženia závesu je do 180 kg.
Rozmery: 143 cm, 80 cm, 93 cm, 35 cm.

15 Dávkovač na lieky 40 492

lyzoenny oavKovac uexov s tareonym označením ráno, ooeq, večer. Prienradky oavKovacamusia pyt oostaiocne veiKe,

Každý deň je  rozdelený na 3 farebne odlišné časti: RÁNO / OBED / VEČER. Priehradky je možné z kazety vybrať a použiť 
ako denný dávkovač. Každá časť dňa sa otvára samostatne pomocou viečka.

Dávkovač je  zvrchu priehľadný, preto ho po naplnení odložte na tmavšie m iesto a chráňte pred slnečným žiarením.

Rozmery 
Dĺžka - 200 mm
Áírka - 1QO mm

16 Inkontinenčná podložka (polplachta) 20 440,4
5-vrstvová prateľná podložka s absorbciou 2,5l/m2 na bezpečnú ochranu matraca, vyrobená zo 100% polyesterového 

mikrovlákna, vodeodolná a priedušná vrstva je  vyrobená z polyuretánu, veľkosť min. 90 x 80 cm. Podložká má okraje o 
veľkosti min. 75 x 35 cm, ktoré môžete zasunúť pod matrac a podložka zostane na mieste. Možnosť prať na 90°C.



17 Polohovacia podložka DUO set 8 512,4

Používa na zjednodušené napolohovanie osoby na lôžku. Skladá sa z dvoch častí: 1. Polohovacia podložka má na spodu 
kĺznu vrstvu ale hore je  bez nasiakavej vrstvy preto je ešte potrebné v prípade inkontinentcie dávať jednorázovú alebo jednu 

z našich prateľných podložiek , materiál vrchnej vrstvy odvádza pot. 2. Polohovacia podložka má hore nasiakavú vrstvu, 
ktorá vsakuje moč pri inkontinencii a na spodku tiež kĺznu vrstvu.

18 Biolampa 1 255,6

Liečebný prístroj založený na princípe liečby polarizačným svetlom využívajúcim elektromagnetické účinky na organizmus. 
Polarizované svetlo preniká 4,5 až 6 cm pod kožu, a tak lieči samotné bunky po celom tele. Technické parametre: hmotnosť 

(bez stojana) max. 0,8 kg, napájanie: 230 V, 50 Hz, ochranná trieda: trieda II, IP 20, priemer filtra min. 45 mm
Príkon: 22 W 

Stupeň polarizácie: 99 %
Vlnová dĺžka: 480 -  750 nm

19 Protiúrazový matrac k posteli 8 240
Penový matrac, Rozmery: šírka 90 cm, dĺžka: 200 cm, výška: 9 cm. Extra tvrdý. Jadro polyuretánová pena, hustota jadra 
18 kg/m3, výška jadra 9 cm. Hmotnosť do 3 kg.

20 Pomôcky pre lokálnu prevenciu dekubitov 5 120 Koleso proti preležaninám, polyuretánová pena. Priemer min. 40cm. Koleso je obalené, takže sa dá ľahko prať.

21 Podložné misy 20 180
Podložná misa s poklopom. Zdravotnícka pomôcka určená pre imobilných pacientov. Používa sa ako náhrada W C misy.

Farba: biela. Objem: 2,2I.



22 Výbava vyšetrovne DHM nástenný teplomer 1 14,4
Digitálny teplomer s vlhkomerom meria izbovú teplotu a izbovú vlhkosť v rozsahu 20-95% . Displej je rozdelený na dve 

polovice, v hornej je  zobrazená teplota, v dolnej časti je  zobrazená nameraná vlhkosť. Rozsah merania teploty: 0 °C až +50 
°C. Rozsah merania vlhkosti: 20-99% . Batéria dodávaná s prístrojom. Rozmery max. 80 x 100 x 11 mm. Váha max. 100 g

23 Výbava vyšetrovne DHM infúzny stojan 2 144
Infúzny stojan na kolieskach. Stojan je  pojazdný, celokovový. Krížový podvozok je plastový s kolieskami. Stojan je  výškovo 

nastaviteľný. Hmotnosť do 5 kg. Maximálna nosná hmotnosť 16 kg. Maximálna výška min. 2,40 m. Priestor na podlahe -
priemer min. 52 cm.

24
Výbava vyšetrovne DHM držiak flaše pre inf. 
Stojan

10 21,6 Držiak fľaše pre infúzny stojan. Materiál: plast. Vhodný pre rozličné typy infúznych fliaš.

25 Výbava vyšetrovne DHM fonendoskop 1 84 Fonendoskop pre dospelých s membránou 0  44 mm. Hlavica vyrobená z ušľachtilej ocele. Dodáva sa s náhradnými
olivkami.

26 Výbava vyšetrovne DHM resuscitačný set 1 84

Resuscitačná sada obsahuje: tvárová maska, ventil pre pacienta, ventil s kyslíkovým zásobníkom, kyslíková hadička, 
resuscitačná fľaša, silikónový kufrík. Vyrobená úplne zo silikónu, bez latexu, navrhnutá pre umelú ventiláciu a CPR, 

opakovane použiteľná - možná sterilizácia v autokláve až do 134 °C (len silikón) alebo s použitím kvapalného sterilizačného
činidla (všetky prvky).



27 Výbava vyšetrovne DHM protišoková skrinka 1 144
Obsah protišokovej skrinky je upravený v dokumente: VÝNOS Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 
09812/2008-OL

28
Výbava vyšetrovne DHM AED HeartSine 
PAD 350P (defibrilátor)

1 1500

Jednoduché použitie - Audiovizuálny sprievodca sprevádza zachráncu jednotlivými úkonmi resuscitácie krok po kroku. 
Sofistikovaná technológia s bifázickou krivkou umožňuje presné nastavenie výboja pre pacienta s cielom dosiahnutia 

maximálneho efektu. eartSine má praktický úložný priestor Pad-Pak, ktorý je  určený na uloženie elektród a batérie. Záznam 
resuscitačnej akcie sa ukladá s časom, dátumom, EKG krivkou a dobou trvania výboja, vrátane informácii o KPR 

tintervaloch. Tieto informácie je možné stiahnuť do PC pomocou voliteľného softwaru SA VER ®  EVO.
CE a FDA schválenie. Vnútorná pamäť, 90min záznamu EKG (všetky detaily) a záznamov udalostí. Podpora 

kardiopulmonálnej resuscitácie. LED displej. Akustický a vizuálny alarm. Doba nabíjania menej než 8 sekúnd. 8 rokov 
záruka. Životnosť batérie a elektród 4 roky. Jednorazová súprava batérie a elektród pre deti staršie ako 8 rokov alebo s 

hmotnosťou viac ako 25 kg a dospelých. Schválené pre NATO a letectvo. Veľkosť: 20 x 18,4 x 4,8 cm. Hmotnosť: 1,1 kg.

29
Výbava vyšetrovne DHM prístroj na 
stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP)

2 36
CRP test je  špecifický imunochemický test na kvantitatívne stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP) zo vzorky krvi, séra či 
plazmy. Test umožňuje zistiť koncentráciu CRP v nasledujúcich troch úrovniach: menej ako 10 mg/l, 10 až 30 mg/l, viac ako 
30 mg/l

30
Výbava vyšetrovne DHM glukomer s 
testovacími papierikmi

5 72

Bez kódovania. Výsledok merania do 6 sekúnd. Pamäť: 500 meraní. Vzorka krvi 0,6 mikroliter.
Batérie 2 alkalické AAA batérie. Životnosť batérie 1 000 meraní. Pc vstup Áno - USB, Software - Diabass. Chémia: 
Biosenzór. Veľkosť: 69,6 x 62,6 x 23 mm. Hmotnosť: 68 g. Rozsah merania 1.1 - 33.3 mmol/L. Autoštarter: Áno. Dátum a 
čas. Kalibrácia: Plazma. Samonasávacia technológia

31 Antidekubitný systém Air2Care 2 2640

Vzduchový matrac alternuje systémom spojených 2 ciel v intervale 12 minút. Tlak je  nastavovaný manuálne na ideálnu 
hodnotu podľa stavu a hmotnosti pacienta. Vzduchová vrstva v oblasti nôh a pet je členená do menších komôr (valcov), 
aby poskytla nadštandardnú ochranu najohrozenejších miest pacienta. Horný poťah matraca je šitý z vodovzdorného 
materiálu Dartex. Materiál je  zároveň paropriepustný a pružný v dvoch smeroch, znižuje sa tak potivosť pokožky.



Prenosný kyslíkový prístroj 1 1560

Profesionálny a výkonný kyslíkový koncentrátor zabezpečí plynulý a trvalý prítok až 95 % čistého kyslíka aj pri najvyššom 
možnom výkone 5,8 l/min.
Technické parametre: výstupný prietok kyslíka: 0,5 -  5,8 l/min, výstupná koncentrácia kyslíka: 93 % -  95 %, výstupný tlak:
30 -  70 kPa, príkon: 400 VA, rozmery: 305 x 308 x 680 mm, napájanie: 220 V, 50 Hz, časovač: 10 min -  8 h, krok po 10 min, 
hlučnosť: £ 45 db (A), váha: 19 kg, m inimálny čas prevádzky: 30 min.

- celková cena za celý predmet obstarávania v € bez DPH je 15 000,- €
-  sadzba DPH v %  s vyčíslenou hodnotou DPH v €  je 3 000,- €
- celková cena za celý predmet zákazky v € s DPH je 18 000,- €
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