
KÚPNA ZMLUVA 
uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  
 

 

Zmluvné strany: 

 

Poliklinika Karlova Ves 

Sídlo:   Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava 

Štatutárny orgán:  Ing. Galina Lopatová, riaditeľka 

IČO:    17 336 236  

DIČ:    20 20 890 432 

IČ DPH:    SK20 20 890 432 

Bankové spojenie:  Štátna  pokladnica 

IBAN:    IBAN SK43 8180 0000 0070 0047 5630 (ďalej len „Kupujúci“) 

 

 a  

 

PULImedical, spol. s r.o. 

Sídlo:   Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

Štatutárny orgán: Imrich Lenk, konateľ spoločnosti 

IČO:    31344399 

DIČ:   2020315044 

IČ DPH:   SK2020315044 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. Bratislava 

IBAN:    SK6102000000002557397059 

Zapísaná v:  Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 4525/B 

E-mail:    pulimedical@pulimedical.sk 

Tel.:   02/4594 4920 

Fax:    02/4594 4919 

Internetová adresa:  www.pulimedical.sk 

(ďalej len “Predávajúci” a spolu s Kupujúcim ďalej len „Zmluvné strany“)  

 

uzatvárajú túto kúpnu zmluvu: 

 

 

Úvodné ustanovenie 

 

Zmluva je výsledkom verejnej súťaže vyhlásenej kupujúcim ako verejným obstarávateľom v súlade so 

zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č.438/2015 Z.z., na obstaranie nadlimitnej zákazky s názvom „Digitálny skiagrafický 

prístroj“. 
 

 

I. Predmet zmluvy 

 

1.1  Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu nový digitálny 

skiagrafický prístroj so stropným závesom a dvoma zabudovanými detektormi spolu so 

systémom PACS a mamografickou diagnostickou stanicou (ďalej len „Predmet kúpy“) 

špecifikovaný v prílohe č. 1 tejto zmluvy a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k predmetu 

kúpy a záväzok kupujúceho predmet kúpy prevziať do vlastníctva a zaplatiť predávajúcemu 

dojednanú kúpnu cenu, a to za podmienok podľa tejto zmluvy. 

 

 



 1.2  Záväzok predávajúceho dodať predmet kúpy zahŕňa tiež dodanie technologického  projektu, 

dopravu predmetu kúpy do miesta dodania vrátane jeho poistenia počas prepravy, jeho inštaláciu a 

uvedenie do prevádzky v mieste dodania a odskúšanie plnej funkčnosti predmetu kúpy, zaškolenie 

zamestnancov kupujúceho ohľadne obsluhy predmetu kúpy a odovzdanie dokladov potrebných na 

užívanie predmetu kúpy a výkon základnej údržby v slovenskom jazyku, vykonanie skúšky 

dlhodobej stability zdroja ionizujúceho žiarenia po uvedení do prevádzky, odovzdanie protokolu, 
demontáž a ekologickú likvidáciu pôvodného skiagrafického prístroja. 

 

 

II. Miesto a čas dodania predmetu kúpy 

 

 2.1  Miesto dodania predmetu kúpy: Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava. 

 

2.2  Podmienkou včasného dodania predmetu kúpy je poskytnutie potrebnej súčinnosti zo strany 

kupujúceho, spočívajúcej v umožnení vstupu do priestorov v mieste dodania, zabezpečení  

pripravenosti miesta dodania, zabezpečenie transportnej trasy pre transport predmetu kúpy do 

určených priestorov miesta dodania, vybavenie prípadných ďalších potrebných súhlasov a povolení 

na dodávku predmetu kúpy, ak o ne predávajúci písomne požiada najneskôr tri pracovné dni pred 

dodaním predmetu kúpy.  

 

2.3  Predávajúci dodá predmet zmluvy popísaný v článku I. najneskôr do 70 dní odo dňa nadobudnutia 

účinnosti kúpnej zmluvy. Presný čas dodania predmetu kúpy na miesto dodania a termín finálneho 

odovzdania predmetu kúpy si zmluvné strany dohodnú najmenej tri pracovné dni vopred písomne 

(postačuje e-mailom). Za deň dodania predmetu kúpy sa považuje deň podpisu preberacieho 

protokolu, ak z tejto zmluvy nevyplýva inak.  

 

2.4  Po dobu omeškania kupujúceho so splnením jeho záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo 

poskytnutím súčinnosti nie je predávajúci v omeškaní s dodaním predmetu kúpy. Doba na dodanie 

predmetu kúpy sa predlžuje o dobu omeškania kupujúceho so splnením záväzku. Kupujúci je 

povinný informovať predávajúceho o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na 

riadne a včasné dodanie predmetu kúpy.  

 

 

III. Kúpna cena predmetu kúpy 

 

3.1  Cena za predmet kúpy je stanovená ako cena dohodou v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v 

znení neskorších predpisov.  

Cena bez DPH 176.800,00 EUR  

Výška DPH 35.360,00 EUR  

Cena celkom vrátane DPH 212.160,00 EUR  

 

3.2  V kúpnej cene je zahrnutá DPH, ako aj všetky náklady spojené s dodávkou predmetu kúpy uvedené 

v ods. 1.2 tejto zmluvy a vykonávanie záručného servisu vrátane výmeny náhradných dielov 

predmetu kúpy počas záručnej doby.  

 

 

IV. Platobné podmienky za dodanie predmetu kúpy 

 

4.1  Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu podľa ods. 3.1 po splnení všetkých 

záväzkov predávajúceho uvedených v ods. 1.2 tejto zmluvy a podpísaní preberacieho protokolu 

podľa ods. 5.4 tejto zmluvy, ktorý bude prílohou k faktúre. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej 

doručenia, pričom predávajúci je oprávnený doručiť faktúru najskôr v deň podpísania preberacieho 

protokolu. 

 

4.2   Prílohou faktúry musí byť doklad o ekologickej likvidácii pôvodného rtg prístroja. 



4.3  Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany výslovne uvádzajú, že v kúpnej cene za predmet kúpy 

uvedenej v čl. III tejto zmluvy sú zahrnuté:  

- doprava na miesto dodania podľa ods. 2.1 zmluvy vrátane poistenia  

- dodanie technologického projektu 

- montáž predmetu kúpy a jeho uvedenie do prevádzky  

- odskúšanie plnej funkčnosti predmetu kúpy 

- zaškolenie zamestnancov kupujúceho ohľadne obsluhy a základnej údržby predmetu kúpy 

- odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu kúpy v slovenskom jazyku  

- Vykonanie skúšky dlhodobej stability zdroja ionizujúceho žiarenia po uvedení do prevádzky, 

odovzdanie protokolu 

-  demontáž a ekologická likvidácia pôvodného skiagrafického prístroja 

- záručný servis a náhradné diely počas záruky  

 

4.4  V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle platnej legislatívy, alebo podľa tejto 

zmluvy vrátane príloh, kupujúci je oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na doplnenie. V takom 

prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti.  

 

 

V. Podmienky dodania Predmetu kúpy 

 

5.1  Predávajúci dodá predmet kúpy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, STN 

technickými normami a podmienkami tejto zmluvy.  

 

5.2  Predávajúci sa zaväzuje predmet kúpy zabaliť a vybaviť na prepravu. Predmet kúpy musí byť 

dodaný a zabalený takým spôsobom, ktorý dostatočne zabezpečí jeho ochranu počas transportu.  

 

5.3  Kupujúci je povinný potvrdiť dodanie predmetu kúpy na miesto dodania podpisom dodacieho listu. 

Dňom dodania predmetu kúpy na miesto dodania prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na 

Predmete kúpy na kupujúceho a to aj v prípade, že kupujúci odmietne podpísať dodací list.  

 

5.4   O finálnom odovzdaní a prevzatí celého predmetu kúpy vrátane služieb podľa bodu 1.2 tejto zmluvy 

spíšu predávajúci a kupujúci alebo ich poverení zástupcovia v mieste dodania preberací protokol. 

Kupujúci je povinný podpísať preberací protokol o finálnom prevzatí predmetu kúpy aj vtedy, 

pokiaľ predmet kúpy bol dodaný s vadami, ktoré nebránia jeho využitiu a bezpečnej prevádzke. V 

prípade výskytu vád, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, musí preberací protokol obsahovať 

ich zoznam a termín ich odstránenia. V prípade, ak predmet kúpy bude dodaný s vadami, ktoré 

bránia jeho užívaniu, je kupujúci oprávnený odmietnuť jeho prevzatie; v protokole o finálnom 

prevzatí predmetu kúpy v takomto prípade kupujúci uvedie, že predmet kúpy nepreberá s uvedením 

konkrétnych dôvodov.  

 

5.5  Spolu s predmetom kúpy je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa k 

predmetu kúpy vzťahujú a ktoré sú potrebné na jeho užívanie, a to najmä, nie však výlučne návod 

na obsluhu, vyhlásenia o zhode, certifikáty, revízne správy, protokol o vykonaní skúšky dlhodobej 

stability. Bez dokladov uvedených v tomto odseku kupujúci nie je povinný predmet kúpy prevziať.  

 

5.6 V prípade, že Kupujúci uvedie Predmet kúpy do prevádzky alebo ho začne využívať pred jeho 

finálnym odovzdaním podľa ods. 5.4 tejto zmluvy, Predmet kúpy sa bude považovať za finálne 

odovzdaný dňom jeho uvedenia do prevádzky, teda dňom začatia jeho využívania.  

 

5.7 Zmluvné strany si v súlade s § 445 Obchodného zákonníka dojednali výhradu vlastníckeho práva k 

dodanému Predmetu kúpy tak, že Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Predmetu kúpy až 

úplným zaplatením celej jeho Kúpnej ceny.  

 

 

 



VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady Prístrojového vybavenia 

 

6.1  Predávajúci poskytuje záruku za Predmet kúpy po dobu: 

- 24 mesiacov na digitálny skiagrafický prístroj so stropným závesom a dvoma zabudovanými 

detektormi, 

- 24 mesiacov na PACS, 

- 60 mesiacov na diagnostické monitory, 

 odo dňa finálneho prevzatia Predmetu kúpy. Zárukou preberá Predávajúci zodpovednosť najmä za 

to, že Predmet kúpy bude po dojednanú dobu mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. Uvedená 

záručná doba sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú nemohol byť Predmet kúpy ani čiastočne 

využívaný na účel, na ktorý je určený, z dôvodov na ktoré sa vzťahuje záruka.  

 

6.2  Kupujúci sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Predmetu kúpy uplatní do 24 hod. po jej zistení 

písomnou formou prostredníctvom e-mailu alebo faxu.  

Vada sa ako prvá nahlasuje na telefónom čísle 0905/728 413, alebo 0905/399 029. Oznámenie 

porúch a vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne, a to e-mailom na adresu 

melkner@pulimedical.sk, alebo turansky@pulimedical.sk alebo faxom na číslo 02/45944919.  

Reklamácia musí obsahovať označenie vady a miesta, kde sa vada nachádza a stručný popis, ako 

sa vada prejavuje.  

 

6.3 Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád Predmetu kúpy do 12 hodín od prvého 

uplatnenia oprávnenej reklamácie Kupujúceho, v prípade potreby výmeny náhradných dielov do 3 

pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie, pričom dni pracovného voľna, pokoja a 

sviatky sa nevzťahujú na stanovený časový interval. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou 

formou a v najkratšom technicky možnom čase.  

 

6.4  Pokiaľ Predávajúci nezačne s odstraňovaním vád v lehote na to určenej podľa predchádzajúceho 

odseku, Kupujúci je oprávnený zadať odstránenie uplatnenej vady tretej osobe a Predávajúci je 

povinný uhradiť Kupujúcemu náklady na toto odstránenie. V prípade, že Predávajúci preukáže, že 

za uplatnené vady neručí, uhradená suma za náklady mu bude zo strany Kupujúceho vrátená. 

 

6.5  Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené Kupujúcim neodbornou manipuláciou s Predmetom kúpy 

v rozpore s návodom na obsluhu, prípadne násilným a neoprávneným zásahom do Predmetu kúpy 

Kupujúcim. Záruka sa tiež nevzťahuje na vady spôsobené prevádzkovaním Predmetu kúpy v 

rozpore s podmienkami definovanými v návode na obsluhu a ostatnými dokumentmi dodanými 

Predávajúcim Kupujúcemu.  

 

6.6  Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť pre Kupujúceho, na jeho požiadanie, aj po uplynutí záručnej 

doby, a to minimálne po dobu desať rokov od ukončenia výroby Predmetu kúpy dodávku 

náhradných dielov na základe osobitnej ponuky Predávajúceho alebo na základe osobitnej zmluvy. 

 

6.7  Záručný servis bude zabezpečovať Predávajúci sám alebo na základe tretích na to oprávnených 

osôb. Pozáručný servis môže byť vykonávaný na základe osobitnej zmluvy, ktorú na tento účel 

uzavrie Kupujúci s Predávajúcim, a to najneskôr 2 mesiace pred dátumom skončenia záruky na 

Predmet kúpy.  

 

6.8  Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby Predmet kúpy pracoval v prevádzkových podmienkach podľa 

technologického projektu dodaného k Predmetu kúpy.  
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VII. Zmluvné pokuty a náhrada škody 

 

7.1  Ak sa Predávajúci dostane s dodaním Predmetu kúpy do omeškania zaplatí Kupujúcemu zmluvnú 

pokutu vo výške 0,1% z Kúpnej ceny za každý aj začatý deň omeškania. Predávajúci nie je v 

omeškaní s dodaním Predmetu kúpy v prípade, ak Kupujúci neposkytne Predávajúcemu primeranú 

súčinnosť na uskutočnenie dodávky.  

 

7.2  Ak Predávajúci bude v omeškaní pri plnení záväzku súvisiaceho s riadnym vykonávaním 

záručného servisu (nedodržanie lehota začiatku odstraňovania vád, resp. termín definitívneho 

odstránenia vád podľa ods. 6.3 tejto zmluvy) zaplatí Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100 

EUR za každý aj začatý pracovný deň omeškania. 

 

7.3  Zmluvné strany sa dohodli, že ak v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy poruší Predávajúci svoju 

právnu (zmluvnú alebo zákonnú) povinnosť, Predávajúci bude povinný Kupujúcemu nahradiť 

spôsobenú škodu, vrátane ušlého zisku.  

 

 

VIII. Odstúpenie od zmluvy a úhrada súvisiacich nákladov 

 

8.1  Podstatným porušením Kúpnej zmluvy je nedodržanie dohodnutého termínu dodania Predmetu 

kúpy o viac ako 14 dní. Z dôvodu tohto podstatného porušenia zmluvy môže Kupujúci od zmluvy 

odstúpiť.  

 

8.2  Podstatným porušením Kúpnej zmluvy je omeškanie s úhradou Kúpnej ceny alebo jej časti o viac 

ako 40 dní. Z dôvodu tohto podstatného porušenia zmluvy môže Predávajúci od zmluvy odstúpiť.  

 

IX. Záverečné ustanovenia 

 

9.1  Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími relevantnými právnymi predpismi 

Slovenskej republiky.  

 

9.2  Prípadné spory vzniknuté z uzatvorenia tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým 

dohodou. Ak sa spor nepodarí urovnať dohodou, má každá zo zmluvných strán právo obrátiť sa s 

návrhom na príslušný súd v Slovenskej republike. 

 

9.3  Obsah zmluvy je možné meniť a dopĺňať len písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými 

oboma zmluvnými stranami.  

 

9.4  Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a odseku tejto zmluvy sú vymáhateľné 

nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť 

ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej 

okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť 

oddelené od ostatných príslušných ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude 

neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie 

platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, zmluvné 

strany sa zaväzujú uskutočniť všetky kroky potrebné za tým účelom, aby sa dohodli na ustanovení 

s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s aplikovateľným právnym 

poriadkom nahradí.  

 

9.5  Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dve 

vyhotovenia. 

 

9.6  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:  

Príloha č. 1: Podrobný Opis predmetu kúpy  



9.7  Zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcom 

po jej zverejnení v zmysle §47a Občianskeho zákonníka.  

   

9.8  Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu zmluvy náležite porozumeli a podpisom potvrdzujú súhlas s 

jej obsahom.  

 

 

 

 

V Ivanke pri Dunaji, dňa ..................    V Bratislave, dňa ................... 

 

 

 

Za predávajúceho:      Za kupujúceho: 

 

 

 

 

 ...........................................     ................................................  

           Imrich Lenk                            Ing. Galina Lopatová 

     konateľ spoločnosti                                               riaditeľka 

  PULImedical, spol. s r.o.                                                       Poliklinika Karlova Ves 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Príloha č.1: Názov ponúkaného zariadenia a ostatných častí: 

 

 

Priamo digitálny RTG prístroj so stropným závesom a dvoma 
zabudovanými detektormi, PACS, mamografická 
diagnostická stanica 

Požadované 
technické 
parametre 

Ponúkané 
technické 
parametre 

Prístroj na digitálnu rádiológiu     
Prístroj s digitálnym skiagrafickým systémom typu stropný záves Áno  Áno 

Možnosť snímkovať pacienta v stoji, v sede aj v ľahu; rotácia žiariča 
v horizontálnom a vertikálnom smere umožňuje   vykonávať 
vyšetrenia v horizontálnej, vertikálnej a šikmej rovine 

Áno  Áno 

Vyšetrovací stôl:      

Pevne nainštalovaný stôl s plávajúcou doskou (výška stola v cm) Min. 58-90  58 – 92 cm 

Rozmer stola  (cm) Min. 220x85  220 x 86,8 cm 

Nosnosť stola (kg) Min. 280  300 kg 

Nožné spínače pre ovládanie pohybov stola na oboch stranách stola Áno  Áno 

Min. pozdĺžny posun stola (±cm) Min. ± 55(110)  ± 55 cm  
(110 cm) 

Min. bočný posun stola  (±cm) Min. ±10 (20)  ± 12,5 cm  
(25 cm) 

Ionizačná komora (počet polí) Min. 3 3  

Univerzálny vertikálny statív:     

Vzdialenosť stredu vertikálneho statívu od podlahy v rozsahu Min. 40 - 190 cm  40 – 190 cm 

Motorické naklápanie statívu v rozsahu Min. + 90°/ - 20°  + 90°/ - 20° 

Univerzálne vyberateľné rastre s fokusmi: min. 150,180 cm Áno  Áno 

Ionizačná komora s poliami Min.  3  3 

Digitálny flat detektor:     

Pevne zabudovaný detektor Áno  Áno 

Počet detektorov (ks) 2  2 

Zobrazovací rozmer snímky (cm) 43x43 cm  43 x 43 cm 

Rozlíšenie detektora (Veľkosť pixelu) Max 150 µm  139 µm 

Zobrazenie snímky (počet sekúnd od expozície) Max. 2 1 s  

Hĺbka šedi (bit) Min. 14  14 bit 

Rozlíšenie Min. 3lp/mm  3,6lp/mm 

Generátor:     

Výkon generátora  (kW) Min. 64  64 kW 

Expozičné napätie na rentgenke (kV) Min. 40-150 kV  40 – 150 kV 

Max. prúd pri 100 kVp Min. 640 mA  640 mA 

Expozičné napätie v rozsahu: Min. 40 – 150 kV  40 – 150 kV 

Vysokootáčkový štartér RTG žiariča     

Expozičný automat  Áno  Áno 

Možnosť programovania orgánovej automatiky  Áno  Áno 

Orgánová automatika Áno  Áno 

RTG žiarič:     

Vysokootáčková anóda Min. 9000 
ot/min. 

 9700 ot./min. 

Anóda RTG žiariča s tepelnou kapacitou (KHU) Min. 400  400 KHU 

Veľké ohnisko  (mm) 1,2  1,2 mm 

Malé ohnisko (mm) 0,6  0,6 mm 



Merač dopadovej dávky na pacienta s výstupom dát priamo do 
ovládacej konzoly 

Áno  Áno 

Stropný záves     

Stropný záves RTG žiariča na koľajniciach s voľným pohybom po 
vyšetrovacej miestnosti 

Áno  Áno 

Možnosť ovládania RTG zariadenia na držiaku clony pomocou 
dotykovej obrazovky 

Áno  Áno 

Univerzálny zabudovaný jemný raster s fokusom min. 100 cm Áno  Áno 

Rotácia držiaka RTG lampy v horizontálnej rovine Min.  ±130° ±135°  

Rotácia držiaka RTG lampy vo vertikálnej rovine Min.  ±180°  ±180° 

Elektro-magnetické bezpečnostné brzdy Áno  Áno 

Možnosť ovládania stropného závesu jednou rukou Áno  Áno 

Primárna clona:     

LED osvetlenie vycloneného objektu Áno  Áno 

Možnosť ovládania RTG zariadenia na držiaku clony pomocou 
dotykovej obrazovky 

Áno Áno 

Rýchly náhľad snímku na dotykovej obrazovke na držiaku clony Áno Áno 

Laser na centráciu pacienta Áno Áno 

Akvizičná stanica  pre rádiologického technika Áno Áno 

DICOM kompatibilita Áno Áno 

DICOM WorkList Áno Áno 

DICOM Print Áno Áno 

DICOM zasielanie snímkov na PACS Áno Áno 

Registrácia pacienta Áno Áno 

Vkladanie anotácií do snímky Áno Áno 

SW rozhranie v slovenskom/českom jazyku Áno Áno 

Kapacita akvizičnej pracovnej stanice v DICOM formáte Min. 10000 
obrazov 

Áno Áno 

1ks LCD -  dotykový plochý zobrazovací monitor Min. 20“ 22“  

PACS Pracovná stanica (lekár) na diagnostiku:     

Operačná pamäť (GB) 8  8 

Grafická karta kompatibilná s diagnostickým monitorom a 
pracovnou stanicou 

Áno Áno 

CD/DVD napaľovačka Áno Áno 

Operačný systém kompatibilný s bežným PC  Áno Áno 

Kompatibilita s prehliadačom diagnostickej stanice inštalovanej z 
ponúkaného PACS systému 

Áno Áno 

2ks 5Mpix diagnostický mamogr. monitor značky BARCO, 
systémový LCD monitor DICOM 

Áno Áno 

Autocontrol senzor na prednej strane monitora, slúžiaci na 
kalibráciu 

Áno Áno 

Ochranné sklo Áno Áno 

PACS   Áno 

Pripojenie digitálneho RTG prístroja s 2 panelmi Áno Áno 

Pripojenie mamografického RTG prístroja Áno Áno 

Pripojenie DICOM ultrazvukových prístrojov Áno min. 2 Áno  

Kapacita primárneho dátového úložiska Min. 8 TB  8 TB 

Primárne dátové úložisko v zapojení RAID5 Áno  Áno 

Integrácia NIS/RIS s PACS na báze HL7     

Počet licencií diagnostických staníc Min. 1  1 



Počet licencií prehliadacích staníc Min. 3  3 

Záložný zdroj pre server PACS s kapacitou Min. 1500 W  Áno 1500 W 

Server značky DELL, HP, alebo IBM Áno  Áno, HP 

Súčasťou serveru musí byť primárne dátové úložisko pozostávajúce s 
"enterprice" HDD (serverové disky pre beh 24hodín denne 365 dní v 
roku) 

Áno  Áno 

Neobmedzená možnosť pripájania ďalších dátových úložísk v cene 
zariadenia 

Áno  Áno 

CD/DVD napaľovací robot     

Zásobník na prázdne CD/DVD Min. 100 ks  Áno 

Zásobník na vypálené CD/DVD Min. 100 ks  Áno 

Farebná potlač na CD/DVD (názov polikliniky, údaje o pacientovi, typ 
vyšetrenia) 

Áno  Áno 

 
 
 
 

V Ivanke pri Dunaji, dňa ..................    V Bratislave, dňa ................... 

 

 

 

Za predávajúceho:      Za kupujúceho: 

 

 

 

 

 ...........................................     ................................................  

           Imrich Lenk                            Ing. Galina Lopatová 

     konateľ spoločnosti                                               riaditeľka 

  PULImedical, spol. s r.o.                                                       Poliklinika Karlova Ves 

   


