
 

KÚPNA ZMLUVA 
 

 

I. Unique Medical, s. r. o. 

sídlo: 
IČO: 
zapísaná: 
konajúca: 

Ulica Svornosti 42, 821 06 Bratislava 

46729429 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro., vložka č. 82897/B 

Martin Továrek, konateľ 

ako predávajúci na jednej strane (ďalej ako „predávajúci“) 

 

a 
 

II. PURUS, spol. s r.o. 

sídlo: IČO: 
konajúca: 

Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov 

31643451 

Mgr. Miloš Pagáč, konateľ 

na strane druhej ako kupujúci (ďalej ako „kupujúci“) 

(ďalej kupujúci spolu s predávajúcim ako „zmluvné strany“ ) 

 

uzatvárajú Kúpnu zmluvu v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len 

„zmluva“): 

 

keďže: 

Predávajúci je spoločnosť so sídlom Ulica Svornosti 42, 821 06 Bratislava, IČO: 46729429 

-  zapísaná v obchodnom registri okresného súdu Okresného súdu Bratislava I., Oddiel Sro., vložka č. 

82897/B, ktorá je oprávnená predávať zdravotnícku techniku, ktorá je predmetom tejto zmluvy. 

- Kupujúci je spoločnosť so sídlom Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov, IČO: 31643451, zapísaná v 

obchodnom registri okresného súdu Trenčín 

 

Článok I  

Predmet zmluvy 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať a inštalovať kupujúcemu tovar do 

ambulancií, ktorý je presne špecifikovaný v prílohe č. 1. a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto 

tovaru a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu, a to všetko za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

1.2. v rámci plnenia predmetu zmluvy sa predávajúci zaväzuje zabezpečiť aj služby spočívajúce v dodávke, 

doprave, vykládke tovaru do ambulancií, jeho inštaláciu, pričom v ambulanciách bude overená aj 

správna funkčnosť tovaru, dodanie dokumentácie poskytovanej výrobcom a vykonávanie záručného a 

pozáručného servisu v rozsahu podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

1.3. Predávajúci vyhlasuje, že je vlastníkom tovaru a je oprávnený s ním nakladať za účelom jeho predaja 

podľa tejto zmluvy. 

1.4. Technické parametre a množstvo predmetu zmluvy sú uvedené v prílohe č. 1 k tejto zmluve. 

1.5. Plnenie predmetu zmluvy sa bude realizovať na základe písomných objednávok vystavených kupujúcim 

na základe tejto zmluvy. Nebude sa jednať o opakované plnenie zmluvy, ale o poskytnutie predmetu 

zmluvy po častiach, čo nebude mať vplyv na celkovú cenu predmetu zmluvy. Harmonogram plnenia tvorí 

prílohu č. 3 tejto zmluvy. 



 

1.6. V jednotlivých objednávkach bude uvedená špecifikácia tovaru, cena a termín dodania. 

1.7. Porušenie povinností uvedených v tomto článku budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie 

zmluvy. 

 

čl.II 

Doba platnosti zmluvy, termín a miesto dodania 

2.1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

2.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na jeden obchodný prípad, ktorý je predmetom tejto zmluvy. 

2.3. Miestom dodania predmetu zmluvy je: Poliklinika PURUS, Ľ. Štúra 3, 019 01 Ilava. 

2.4. Predávajúci sa zaväzuje dodať a inštalovať predmet zmluvy do miesta dodania podľa bodu 2.3 tejto zmluvy. 

2.5. Kupujúci sa zaväzuje  za riadne a včas  dodaný  predmet zmluvy zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, za 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Spolu s dodaním tovaru odovzdá predávajúci kupujúcemu 

doklady potrebné na prevzatie a užívanie predmetu zmluvy kupujúcim. 

2.6. Predávajúci sa zaväzuje oznámiť kupujúcemu termín dodania a inštalácie predmetu zmluvy do miesta 

plnenia najneskôr 2 pracovné dni pred jeho dodaním. V prípade porušenia tejto povinnosti zo strany 

predávajúceho, kupujúci nie je povinný prevziať tovar a náklady spojené s odmietnutím prevzatia takejto 

dodávky znáša predávajúci. 

2.7. Dodanie tovaru do miesta dodania potvrdzuje kupujúci písomne a to podpísaním preberacieho protokolu. 

V preberacom protokole sa potvrdzuje druh, množstvo, kompletnosť dodaného tovaru v zmysle prílohy č. 1 

tejto zmluvy, ako aj zoznam odovzdanej dokumentácie k tovaru. V prípade, že súčasťou tovaru nebudú 

všetky dokumenty potrebné k riadnej prevádzke tovaru, kupujúci má právo odmietnuť prevziať tovaru, 

pričom náklady s tým spojené znáša predávajúci. 

2.8. O montáži, inštalácii, uvedení tovaru do prevádzky v mieste dodania a odskúšaní spíšu zmluvné strany 

Inštalačný protokol. 

2.9. Porušenie povinností, ktoré sú uvedené v tomto článku budú zmluvné strany považovať za podstatné 

porušenie zmluvy. 

 

čl.III  

Kúpna cena 

3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena za tovar je: 

 

Časť Predmet zmluvy Cena v EUR bez DPH 

1 Zdravotnícke zariadenia / prístroje 607.616,67 

 

3.2. DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, platných v čase 

zdaniteľného plnenia. Zmeny sadzby DPH nevyžaduje uzavretie dodatku. 

3.3. Jednotkové ceny za jednotlivé tovary sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 

3.4. Kúpna cena zahŕňa všetky náklady predávajúceho, potrebné k dodaniu predmetu zmluvy, najmä 

kompletnú dodávku a inštaláciu tovaru, náhradné diely, náklady na dopravu, vykládku tovaru, náklady na 

overenie správnej funkčnosti predmetu zmluvy, základné zaškolenie a inštruktáž, dodanie užívateľských 

manuálov a dokumentácie a vykonávanie záručného aj pozáručného servisu v zmysle podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve. 

3.5. Predávajúci nie je oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si 

nezapočítal do ceny predmetu zmluvy. 

3.6. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym a včasným splnením jeho záväzkov 

vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

  



 

čl.IV  

Platobné podmienky 

4.1. Úhrada kúpnej ceny bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku bez zálohovej platby 

na základe faktúry vystavenej predávajúcim. 

4.2. Predávajúcemu vznikne právo na vystavenie faktúry dňom riadneho a včasného dodania predmetu 

zmluvy a podpísaním preberacieho protokolu a inštalačného protokolu poverenými zástupcami 

zmluvných strán. 

4.3. Splatnosť faktúry je 60  dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry je 

odovzdávací protokol a inštalačný protokol. 

4.4. Predávajúci sa zaväzuje vyhotovenú faktúru v textovo čitateľnom súbore vo formáte PDF zaslať aj 

elektronicky na e-mailovú  adresu ..............................................., a to bezodkladne po jej vystavení, avšak 

termín splatnosti plynie až od jej doručenia poštou. 

4.5. Predávajúcim vystavená faktúra ako daňový doklad musí byť vyhotovená v súlade s ustanoveniami zákona 

č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra vystavená 

predávajúcim nebude obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti alebo bude obsahovať nesprávne 

alebo neúplné údaje, kupujúci má právo takúto faktúru vrátiť predávajúcemu na jej doplnenie, resp. 

opravu a predávajúci je povinný podľa charakteru nedostatku vystaviť novú, opravenú, resp. doplnenú 

faktúru s novou lehotou splatnosti. Predávajúci je zároveň povinný bezodkladne poslať opravenú alebo 

novú faktúru znovu aj v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú v bode 4.4 tejto zmluvy. 

4.6. Za deň úhrady kúpnej ceny sa považuje deň pripísania fakturovanej kúpnej ceny na účet predávajúceho. 

 

čl.V  

Vlastnícke právo 

5.1. Predávajúci znáša riziko spojené s dodaním predmetu zmluvy (poškodenie, odcudzenie a pod.) až do 

dňa jeho odovzdania a prevzatia kupujúcim. 

5.2. Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho dňom riadneho splnenia záväzku, t.j. 

dňom riadneho a včasného dodania predmetu zmluvy, podpísania preberacieho a inštalačného 

protokolu poverenými zástupcami oboch zmluvných strán a následným zaplatením kúpnej ceny. 

 

čl.VI 

Záručné podmienky a zodpovednosť za vady 

6.1. Predávajúci sa zaväzuje, že dodá predmet zmluvy v množstve, kvalite a prevedení podľa 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že predmet zmluvy je plne spôsobilý na užívanie na určený 

účel vyplývajúci z povahy daného tovaru. Predávajúci prehlasuje, že tovar ku dňu jeho dodania je v jeho 

výlučnom vlastníctve a nie je zaťažený žiadnymi právami tretích  osôb  a že zároveň  spĺňa technické 

normy a  stanovené požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky 

bezpečnostné, požiarne, hygienické a zdravotné normy v súlade so všeobecnými záväznými právnymi 

predpismi. V prípade, ak predávajúci dodá tovar v rozpore s vyššie uvedeným v tomto bode má tovar 

vady. 

6.2. Predávajúci zodpovedá za právne i faktické vady, ktoré má tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na 

kupujúceho, a to aj vtedy, ak sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá aj za vadu, 

ktorá vznikne až po prechode nebezpečenstva škody na tovare na kupujúceho, ak je vada spôsobená 

porušením povinností predávajúceho. 

6.3. Predávajúci týmto poskytuje na tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa 

podpísania preberacieho a inštalačného protokolu. Zárukou preberá predávajúci zodpovednosť najmä za 

to, že tovar bude po dojednanú dobu spôsobilý na užívanie na dojednaný účel a bude bez vád. 

6.4. Predávajúci sa zaväzuje, že počas záručnej doby na predmet zmluvy, bude bezplatne poskytovať servis a 

údržbu a odstráni akékoľvek vady predmetu zmluvy, a to najneskôr do 48 hodín od telefonického alebo e- 

mailového oznámenia vady. 

6.5. Predávajúci sa zaväzuje, že po uplynutí záručnej doby v zmysle bodu 6.3 tejto zmluvy bude naďalej 



 

poskytovať bezplatný servis - pozáručný servis, a údržbu tovaru, a to počas 36 mesiacov odo dňa uplynutia 

záručnej doby v zmysle bodu 6.3 tejto zmluvy. 

6.6. Servis a údržba v  zmysle bodov  6.4 a 6.5 tejto zmluvy  zahŕňa najmä avšak nie výlučne  povinnosť 

predávajúceho odstrániť vady tovaru, vrátane vykonania všetkých prác spojených s opravami tovaru, 

úhrady nákladov na prepravu tovaru na  opravu a späť  na miesto dodania v zmysle tejto zmluvy,  dodávky 

náhradných dielov potrebných k riadnemu prevádzkovaniu tovaru, poradenskej starostlivosti o inštalovaný 

tovar, dodávky funkčného príslušenstva k tovaru. Všetky tieto služby je predávajúci povinný poskytovať 

kupujúcemu po dobu 5 rokov odo dňa podpísania preberacieho a inštalačného protokolu. 

6.7. Záruka na tovar podľa tohto článku platí za predpokladu, že kupujúci tovar používa a obsluhuje s príslušnou 

starostlivosťou podľa predloženej dokumentácie. Záruka sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú 

predmet plnenia nemohol byť v záručnej dobe plne používaný z dôvodu vady, poruchy alebo závady tovaru. 

6.8. Ak dĺžka opravy alebo odstránenia vady prípadne vykonanie údržby tovaru presiahne viac ako tri dni, tak je 

predávajúci povinný zabezpečiť kupujúcemu náhradný tovar použiteľný na rovnaký účel, ako vadný tovar, 

ak sa zmluvné strany pre konkrétny prípad nedohodnú inak. Predávajúci poskytne náhradný tovar v zmysle 

tohto bodu formou vypožičania na dobu určitú, a to na dobu do odstránenia vady a vrátenia plne 

funkčného tovaru a za týmto účelom zmluvné strany uzatvoria samostatnú zmluvu o výpožičke. 

 

čl.VII 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 

7.1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy v zmysle časového harmonogramu, 

ktorý je prílohou č. 3 tejto zmluvy je kupujúci oprávnený si uplatniť nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške 150,- € za každý aj začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

7.2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry v dohodnutej lehote je predávajúci oprávnený 

uplatniť si nárok na úrok z omeškania maximálne vo výške určenej nariadením vlády č. 21/2013 Z.z., 

ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia obchodného zákonníka. 

7.3. V prípade neodstránenia vady predmetu zmluvy (poruchy) predávajúcim v dohodnutom termíne v 

záručnej dobe alebo v pozáručnej dobe je kupujúci oprávnený si uplatniť nárok na zmluvnú pokutu vo 

výške 100,- € za každý aj začatý deň omeškania, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Kupujúci má 

popri nároku na takto dohodnutú výšku zmluvnej pokuty nárok na náhradný tovar v zmysle čl. VI bod 6.8 

tejto zmluvy. 

7.4. Uplatnením si nároku na zmluvnú pokutu nezaniká kupujúcemu nárok na uplatnenie si náhrady škody. 

7.5. Predávajúci sa zaväzuje nahradiť kupujúcemu všetku škodu, ktorú mu spôsobil pri plnení zmluvy, vrátane 

následkov spôsobených škodovou udalosťou vo vzťahu k predmetu plnenia. Úhradou zmluvnej pokuty sa 

predávajúci nezbavuje povinnosti pokračovať v plnení predmetu zmluvy. 

7.6. V súlade s § 364 obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli na započítaní vzájomných 

pohľadávok vyplývajúcich z tejto kúpnej zmluvy. Kupujúci je oprávnený započítať zmluvné pokuty podľa 

tohto článku proti kúpnej cene alebo jej časti. 

 

čl. VIII 

Skončenie zmluvy 

8.1. Zmluvný vzťah môže byť skončený písomnou dohodou zmluvných strán alebo v prípade porušenia 

ustanovení tejto zmluvy. 

8.2. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa kupujúci omešká s úhradou faktúry o viac ako 30 dní. 

8.3. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že predávajúci bude meškať s dodaním tovaru o viac ako 10 

dní. 

8.4. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že predávajúci nedodrží ustanovenia čl. II a čl. VI tejto zmluvy. 

8.5. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou a bude účinné dňom jeho doručenia druhej 

zmluvnej strane. 

8.6. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 8.4 tohto článku je predávajúci povinný vrátiť kúpnu 

cenu, ktorú zaplatil kupujúci, a to tak, že za každý uplynutý rok od podpisu zmluvy sa zníži táto kúpna cena, 





rieste 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: USG prístroj 1 počet jednotiek: 1 

navrhový produkt: 
Aloka Alpha 6   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Všeobecná špecifikácia   
1.1 Plne digitálny echokardiokgraf pre vyšetrenie srdca a ciev Ano  
2 Prístroj   

2.1 
Minimálne 17“LCD monitor s neprekladaným riadkovaním a reflexným filtrom, s možnosťou nezávislého 

natočenia a skláňania 

Ano, 17 17 

2.2 Výškovo a stranovo nastaviteľný pult obsluhy Ano  
2.3 Minimálne 3 sondové konektory Ano, 3 3 
2.4 Minimálne 10“ dotykový displej pre úpravu zobrazenia a pre meranie Ano, 10,4“  10,4“ 
2.5 Najmenej 45 aplikačných programov voľne definovateľných podľa potreby oddelenia Ano, 45 45 
2.6 rýchle prepínanie aplikačných programov pomocou dotykového displeja Ano  
2.7 podsvietenie aktívnych kláves v závislosti na aktuálnom režime prístroja Ano  
3 Pracovné režimy   

3.1 2D obraz s možnosťou automatickej jednotlačidlovej optimalizácie Ano  
3.2 compound zobrazenie s možnosťou zmeny uhla scanovania min. v 3 krokoch Ano,3 3 kroky 
3.3 funkcia na odfiltrovanie šumu v obraze s možnosťou zvýraznenia rozhraní v tkanive Ano  
3.4 farebné dopplerovské mapovanie (CFM) Ano  
3.5 energetický doppler s možnosťou rozlíšenia smeru toku(Angio, Power doppler) Ano  

3.6 
ďalší tretí spôsob vysoko presného farebného dopplerovského znázornenia prekrvenia tkaniva a 

orgánov, predovšetkým pre extrémne pomalé a slabé toky s možnosťou určenia smeru toku 

Ano  

3.7 možnosť CW na lineárnej Ano  

3.8 
Anatomický M-mode s ľubovoľne meniteľnou rovinou rezu v reálnom čase – najmenej 3 roviny rezu 

súčasne 

Ano, 3 3 roviny 



 

3.9 možnosť rekonštrukcie rezov M-modu aj po zamrazení obrazu Ano  
3.10 súčasné zobrazenie čiernobieleho obrazu a toho istého obrazu s farebným mapovaním v reálnom čase Ano  
3.11 triplexný režim (súčasne B-obraz, color-flow, spektrálny doppler) Ano  
3.12 harmonické zobrazenie na sondách min. v 4 stupňoch s nosnou frekvenciou Ano 4 stupne 
3.13 možnosť upravovať rýchlosť šírenia vlnenia v tkanive Ano  
3.14 Zoom min. 15-krát Ano, 15 15 
3.15 TDI, farebný tkanivový doppler Ano  
4 Meranie, software a vyhodnocovanie   

4.1 základný software pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov a rýchlostí Ano  
4.2 automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom EDV, PSV, PI a RI indexov Ano  
4.3 Možnosť analýz Strain z uložených dát v prístroji Ano  
4.4 automatické meranie IMT Ano  
4.5 možnosť uloženia nameraných dát vrátane UZ snímok do protokolu vo formáte DICOM Ano  
5 Archivácia a možnosti ďalšieho rozšírenia   

5.1 printer Ano  
5.2 USB port Ano  
5.3 interný HDD Ano  
5.4 ukladanie snímok a slučiek vo formáte *.bmp, *.jpg, *.avi, Ano  
5.5 možnosť uloženia vo formáte RAW data a DICOM Ano  
5.6 Možnosť pripojiť transezofagiálnu sondu Ano  
6 Sondové vybavenie   

6.1 kardiologická multifrekvenčná sonda 1 – 5 MHz Ano,1-5 1-5 
6.2 lineárna sonda pre vyšetrenie ciev 5-13 MHz Ano, 4-13 4-13 

 

 
Uchádzač: 

 

obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   
    

vypĺňa uchádzač    



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: USG prístroj 2 počet jednotiek: 1 

navrhový produkt: 
Aloka Alpha 6   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 

ponúknutá 

hodnota 

1 Všeobecná špecifikácia   
1.1 Plne digitálny kardiovaskulárny ultrazvukový prístroj so zameraním na vyšetrenia ciev Ano  
2 Prístroj   

2.1 
Minimálne 17“LCD monitor s neprekladaným riadkovaním a reflexným filtrom, s možnosťou nezávislého 

natočenia a skláňania 

Ano,17“ 17“ 

2.2 Výškovo nastaviteľný pult obsluhy min. v rozsahu 20cm Ano,25cm 25cm 
2.3 Minimálne 3 sondové konektory Ano,3 3 konektory 
2.4 Minimálne 10“ dotykový displej pre úpravu zobrazenia a pre meranie Ano, 10,4“ 10,4“ 
2.5 Najmenej 45 aplikačných programov voľne definovateľných podľa potreby oddelenia Ano, 45 45 
2.6 rýchle prepínanie aplikačných programov pomocou dotykového displeja Ano  
2.7 podsvietenie aktívnych kláves v závislosti na aktuálnom režime prístroja Ano  
3 Pracovné režimy   

3.1 2D obraz s možnosťou automatickej jednotlačidlovej optimalizácie Ano  
3.2 compound zobrazenie s možnosťou zmeny uhla scanovania min. v 3 krokoch Ano,3 3 kroky 
3.3 funkcia na odfiltrovanie šumu v obraze s možnosťou zvýraznenia rozhraní v tkanive Ano  
3.4 farebné dopplerovské mapovanie (CFM) Ano  
3.5 energetický doppler s možnosťou rozlíšenia smeru toku(Angio, Power doppler) Ano  

3.6 
ďalší tretí spôsob vysoko presného farebného dopplerovského znázornenia prekrvenia tkaniva a 

orgánov, predovšetkým pre extrémne pomalé a slabé toky s možnosťou určenia smeru toku 

Ano  

3.7 možnosť nastaviť laterálny gain Ano  

3.8 
Anatomický M-mode s ľubovoľne meniteľnou rovinou rezu v reálnom čase – najmenej 3 roviny rezu 

súčasne 

Ano, 3 3 roviny 



 

3.9 možnosť rekonštrukcie rezov M-modu aj po zamrazení obrazu Ano  
3.10 súčasné zobrazenie čiernobieleho obrazu a toho istého obrazu s farebným mapovaním v reálnom čase Ano  
3.11 triplexný režim (súčasne B-obraz, color-flow, spektrálny doppler) Ano  
3.12 harmonické zobrazenie na sondách min. v 4 stupňoch s nosnou frekvenciou Ano,4 4 
3.13 možnosť panoramatického zobrazenia Ano  
3.14 možnosť trapezoidálneho zobrazenia Ano  
3.15 Zoom min. 15-krát Ano,15x 15 x 
3.16 TDI, farebný tkanivový doppler Ano  
4 Meranie, software a vyhodnocovanie   

4.1 základný software pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov a rýchlostí Ano  
4.2 automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom EDV, PSV, PI a RI indexov Ano  
4.3 Možnosť analýz Strain z uložených dát v prístroji Ano  

4.4 
software pre možnú kalkuláciu elasticity ciev (Možnosť merať: Beta index, 

Augmentation index, Elastický index) 

Ano  

4.5 software pre možnú kalkuláciu rýchlosti šírenia pulzovej vlny Ano  
4.6 automatické meranie IMT Ano  
4.7 možnosť uloženia nameraných dát vrátane UZ snímok do protokolu vo formáte DICOM Ano  
5 Archivácia a možnosti ďalšieho rozšírenia   

5.1 printer Ano  
5.2 USB port Ano  
5.3 interný HDD Ano  
5.4 ukladanie snímok a slučiek vo formáte *.bmp, *.jpg, *.avi, Ano  
5.5 možnosť uloženia vo formáte RAW data a DICOM Ano  
6 Sondové vybavenia   

6.1 kardiologická multifrekvenčná sonda 1 – 5 MHz Ano, 1-5 1-5 
6.2 lineárna sonda pre vyšetrenie ciev 5-13 MHz Ano, 4-13 4-13 
6.3 konvexná sonda pre vyšetrenie brušnej dutiny, 2-6MHz Ano, 2-6 2-6 

 

 
Uchádzač: 

 

obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   
    

vypĺňa uchádzač    



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: USG prístroj 4 počet jednotiek: 1 

navrhový produkt: 
Aloka F31   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Všeobecná špecifikácia   
1.1 Plne digitálny ultrazvukový prístroj strednej triedy Ano  
2 Prístroj   

2.1 Minimálne 15“LCD monitor Ano,15“ 15“ 
2.2 Výškovo nastaviteľný pult obsluhy min. v rozsahu 20cm Ano, 25cm 25cm 
2.3 Minimálne 3 sondové konektory Ano, 3 3 
2.4 Najmenej 45 aplikačných programov voľne definovateľných podľa potreby oddelenia Ano, 45 45 
2.5 podsvietenie aktívnych kláves v závislosti na aktuálnom režime prístroja Ano  
3 Pracovné režimy   

3.1 2D obraz s možnosťou automatickej jednotlačidlovej optimalizácie Ano  
3.2 compound zobrazenie s možnosťou zmeny uhla scanovania min. v 3 krokoch Ano, 3 3 kroky 
3.3 funkcia na odfiltrovanie šumu v obraze s možnosťou zvýraznenia rozhraní v tkanive Ano  
3.4 farebné dopplerovské mapovanie (CFM) Ano  
3.5 energetický doppler s možnosťou rozlíšenia smeru toku(Angio, Power doppler) Ano  

3.6 
ďalší tretí spôsob vysoko presného farebného dopplerovského znázornenia prekrvenia tkaniva a 

orgánov, predovšetkým pre extrémne pomalé a slabé toky s možnosťou určenia smeru toku 

Ano  

3.7 PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie Ano  
3.8 súčasné zobrazenie čiernobieleho obrazu a toho istého obrazu s farebným mapovaním v reálnom čase Ano  
3.9 triplexný režim (súčasne B-obraz, color-flow, spektrálny doppler) Ano  

3.10 harmonické zobrazenie na sondách min. v 4 stupňoch s nosnou frekvenciou Ano,4 4st. 
3.11 možnosť panoramatického zobrazenia Ano  
3.12 možnosť trapezoidálneho zobrazenia Ano  



 

3.13 Zoom min. 15-krát Ano, 15x 15 x 
4 Meranie, software a vyhodnocovanie   

4.1 základný software pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov a rýchlostí Ano  
4.2 automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom EDV, PSV, PI a RI indexov Ano  
4.2 Software pre zvýraznenie ihly pri biopsii Ano  
5.2 možnosť uloženia nameraných dát vrátane UZ snímok do protokolu vo formáte DICOM Ano  
5 Archivácia a možnosti ďalšieho rozšírenia   

5.1 printer Ano  
5.2 USB port Ano  
5.3 interný HDD Ano  
5.4 ukladanie snímok a slučiek vo formáte *.bmp, *.jpg, *.avi, Ano  
5.5 možnosť uloženia vo formáte RAW data a DICOM Ano  
6 Sondové vybavenia   

6.1 lineárna sonda pre vyšetrenie malých častí 5-13 MHz Ano, 4-13 4-13 
 

 
Uchádzač: 

 

obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   
    

vypĺňa uchádzač    



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: USG prístroj 6 počet jednotiek: 1 

navrhový produkt: 
Aloka F31   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Všeobecná špecifikácia   
1.1 Plne digitálny ultrazvukový prístroj strednej triedy Ano  
2 Prístroj   

2.1 Minimálne 15“LCD monitor Ano,15“ 15“ 
2.2 Výškovo nastaviteľný pult obsluhy min. v rozsahu 20cm Ano, 25cm 25cm 
2.3 Minimálne 3 sondové konektory Ano, 3 3 
2.4 Najmenej 45 aplikačných programov voľne definovateľných podľa potreby oddelenia Ano, 45 45 
2.5 podsvietenie aktívnych kláves v závislosti na aktuálnom režime prístroja Ano  
3 Pracovné režimy   

3.1 2D obraz s možnosťou automatickej jednotlačidlovej optimalizácie Ano  
3.2 compound zobrazenie s možnosťou zmeny uhla scanovania min. v 3 krokoch Ano, 3 3 kroky 
3.3 funkcia na odfiltrovanie šumu v obraze s možnosťou zvýraznenia rozhraní v tkanive Ano  
3.4 farebné dopplerovské mapovanie (CFM) Ano  
3.5 energetický doppler s možnosťou rozlíšenia smeru toku(Angio, Power doppler) Ano  

3.6 
ďalší tretí spôsob vysoko presného farebného dopplerovského znázornenia prekrvenia tkaniva a 

orgánov, predovšetkým pre extrémne pomalé a slabé toky s možnosťou určenia smeru toku 

Ano  

3.7 PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie Ano  
3.8 súčasné zobrazenie čiernobieleho obrazu a toho istého obrazu s farebným mapovaním v reálnom čase Ano  
3.9 triplexný režim (súčasne B-obraz, color-flow, spektrálny doppler) Ano  

3.10 harmonické zobrazenie na sondách min. v 4 stupňoch s nosnou frekvenciou Ano,4 4st. 
3.11 možnosť panoramatického zobrazenia Ano  
3.12 možnosť trapezoidálneho zobrazenia Ano  



 

3.13 Zoom min. 15-krát Ano, 15x 15 x 
4 Meranie, software a vyhodnocovanie   

4.1 základný software pre meranie dĺžok, plôch, objemov, uhlov a rýchlostí Ano  
4.2 automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom EDV, PSV, PI a RI indexov Ano  
4.3 automatické meranie IMT Ano  
4.4 možnosť uloženia nameraných dát vrátane UZ snímok do protokolu vo formáte DICOM Ano  
5 Archivácia a možnosti ďalšieho rozšírenia   

5.1 printer Ano  
5.2 USB port Ano  
5.3 interný HDD Ano  
5.4 ukladanie snímok a slučiek vo formáte *.bmp, *.jpg, *.avi, Ano  
5.5 možnosť uloženia vo formáte RAW data a DICOM Ano  
6 Sondové vybavenia   

6.1 konvexná sonda pre vyšetrenie brušnej dutiny, 2 – 6 MHz Ano, 2-6 2-6 
6.2 lineárna sonda pre vyšetrenie malých častí 5-13 MHz Ano, 4-13 4-13 

 

 
Uchádzač: 

 

obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   
    

vypĺňa uchádzač    



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: Panoramatický 3D RTG počet jednotiek: 1 

navrhový produkt: 
Fona XPan 3D   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Technológia senzora CMOS ÁNO  
2 Veľkosť pixela max. 100 µm ÁNO 100 µm 
3 Veľkosť voxela max. 160 µm ÁNO 160 µm 
4 Voltáž max. 85 kV ÁNO 85 kV 
5 Expozičný čas 2D max. 14,2 sekundy ÁNO 14,2 s 
6 Expozičný čas 3D max. 12,3 sekundy ÁNO 12,3 s 
7 Min. 7 panoramatických programov ÁNO 7 
8 Min. 3 programy 3D ÁNO 3 

 

 
Uchádzač: 
obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   
    

vypĺňa uchádzač    



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: EMG počet jednotiek: 1 

navrhový produkt: 
Ultra Pro S100   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Prístroj:   
1.1 Numerická klávesnica pre rýchle zadávanie hodnôt ÁNO  
1.2 Integrovaný elektrický stimulátor ÁNO  
1.3 Dva audio reproduktory pre výstup živého záznamu aj uložených vyšetrení ÁNO  
1.4 Prepojenie s počítačom pomocou jediného USB kábla ÁNO  
1.5 Možnosť pripojenia externých zariadení pomocou trigger in a trigger out konektorov ÁNO  
1.6 Digitálne spracovanie signálu ÁNO  
2 Klinické testy:   

2.1 Motor Nerve Conduction ÁNO  
2.2 Sensory Nerve Conduction ÁNO  
2.3 Combined Sensory Index, Combined Motor and Sensory Nerve Conduction ÁNO  
2.4 Inching Studies ÁNO  
2.5 F-Wave ÁNO  
2.6 H-Reflex ÁNO  
2.7 Blink Reflex ÁNO  
2.8 Repetitive Nerve Stimulation ÁNO  
2.9 Needle EMG ÁNO  

2.10 Sympathetic Skin Response, RR Interval ÁNO  
2.11 Somatosensory Evoked Potentials (SEP) ÁNO  
2.12 Reference Values ÁNO  



 

Uchádzač:  

obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   
    

vypĺňa uchádzač    



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: Ergometer počet jednotiek: 1 

navrhový produkt: 
Bicyklový ergometer Medical bike mb-1   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Byciklový ergometer so záťažovým EKG ÁNO  
2 Min. 12 zvodové EKG ÁNO 12 
3 Softvér pre vyhodnocovanie výsledkov ÁNO  
4 Záťaž nastaviteľná v rozmedzí min. 6 - 999 Watt ÁNO 5 – 1000 Watt 
5 Rozsah otáčok v rozmedzí min. 30 - 130 ot/min ÁNO 30 – 130 ot./min 
6 Mechanické nastavenie sedla ÁNO  

 

 
Uchádzač: 
obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   
    

vypĺňa uchádzač    



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: Vyšetrovací unit počet jednotiek: 1 

navrhový produkt: 
Atmos C31   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 LED zdroj svetla ÁNO  
2 Možnosť napojiť min. dva svetelné káble ÁNO 2 
3 Odsávacia jednotka integrovaná v unite ÁNO  
4 Výkon odsávacej jednotky min. 50 l/min ÁNO 50 l/min 
5 Výplachové zariadenie s ohrevom vody na teplotu 37° C ÁNO  
6 Ohrev zrkadielok ÁNO  
7 Kamerová jednotka integrovaná v unite ÁNO  
8 Monitor integrovaný na ubite ÁNO  
9 Min. dva tubusy na ohrievanie endoskopov ÁNO 2 

10 Zásuvka na použité inštrumenty ÁNO  
11 Odkladací pristor s táckami na inštrumenty, krytý priehľadným krytom ÁNO  
12 Hlavová lampa integrovaná v unite ÁNO  
13 dotykový displej na ovladenie unitu ÁNO  

 

 
Uchádzač: 
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osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: Tympanometer počet jednotiek: 1 

navrhový produkt: 
Oscilla TSM-300   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Merací tón min. 226 Hz ÁNO 226 Hz 
2 Prenosť min. ± 1,0 % ÁNO ± 1 % 
3 Testovacia intezita min. 85 dB ÁNO 85 dB 
4 Mrací rozsah v rozmedzí min. 0,1 až 6,0 ml ÁNO 0,1 – 6,0 ml 
5 Rozsah tlakového systému v rozmedzí min. +200 až - 300 daPa ÁNO +200 – 300 daPa 

 

 
Uchádzač: 
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vypĺňa uchádzač    



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: Audiometer počet jednotiek: 1 

navrhový produkt: 
Madsen Astera 2   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Schoponosť práce s vysokými frekvenciami signálu min. 20 kHz ÁNO 20 000 Hz 
2 Možnosť riadenia audiometra pomocou PC ÁNO  
3 Min. dvojkanálový audiometer s dvoma nezávislými kanálmi ÁNO  
4 Tónová a slovná audiometria do obidvoch kanálov ÁNO  
5 Možnosť ukladania zmeraného sluchového prahu pre každý kanál samostane ÁNO  
6 Možnosť hodnotenia fonému pri vyšetrení ÁNO  
7 Ukladanie dát jedním kliknutím ÁNO  
8 Možnosť montáže priamo na audiometrickú komoru ÁNO  

 

 
Uchádzač: 
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osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: Vyšetrovací mikroskop počet jednotiek: 1 

navrhový produkt: 
Seiler IQ   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 LED osvetlenie ÁNO  
2 Zelený filter ÁNO  
3 Možnosť nastavenia dioptrií ÁNO  
4 Ovládanie svietivosti ÁNO  
5 Ohnisková vzdialenosť objektívu min. 250 mm ÁNO 250 mm 

 

 
Uchádzač: 
obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
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IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   
    

vypĺňa uchádzač    



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: Flexibilný   nasopharyngolaryngoskop počet jednotiek: 1 

navrhový produkt: 
Riester Nasopharyngo-laryngoscope   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Priemer max. 3,2 mm ÁNO 3,2 mm 
2 Pracovná dĺžka min. 300 mm ÁNO 300 mm 
3 Ohyb hore/dole min. 130 ° ÁNO 130°/130° 

 

 
Uchádzač: 
obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   
    

vypĺňa uchádzač    



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: Automatický  refraktokeratometer počet jednotiek: 1 

navrhový produkt: 
ACCUREF K 900   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 
Meranie refrakcie, keratometrie, periférnej keratometrie, priemeru zorničky, rohovky a kontaktnej 

šošovky a retroiluminácie 

ÁNO  

2 Min. dvojrýchlostný ovládací joystick ÁNO 2 
3 Farebný LCD ovládací displej s naklápaním ÁNO  
4 Min. 8 bodové meranie periférnej keratometrie ÁNO 8 

 

 
Uchádzač: 
obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   
    

vypĺňa uchádzač    



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: Automatický  tonometer počet jednotiek: 1 

navrhový produkt: 
NIDEK NT-530P   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Plne automatický nekontaktný tonometer kombinovaný s nekontaktným pachymetrom ÁNO  
2 Automatické meranie VOT a centrálnej hrúbky rohovky na oboch očiach ÁNO  
3 Automatický prepočet VOT na základe nameranej pachymetrie - objektivizoavný VOT ÁNO  
4 3D plnoautomatické navádzanie pri meraní ÁNO  
5 Min. 5,7" farebný LCD monitor ÁNO 5,7“ 
6 Interná termotlačiareň ÁNO  
7 Elektrická opierka brady ÁNO  

 

 
Uchádzač: 
obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   
    

vypĺňa uchádzač    



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: Štrbinová lampa počet jednotiek: 1 

navrhový produkt: 
SL – 1800   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Štrbinová lampa, osvetlenie z dola ÁNO  
2 zaznamenávanie statických snímkov a vidoesekvencií ÁNO  
3 Jeden joystick, jednoduché ovládanie ÁNO  
4 LED osvetlenie ÁNO  
5 Horizontálna difúzia štrbiny, nastavenie šírky ÁNO  
6 Delič lúča ÁNO  
7 Orientácia štrbiny od 0 do 180, výška štrbiny v rozmedzí min. od 0 do 14 mm ÁNO 0 – 180 ;0 – 34 mm 
8 Modrý, zelený, tepelný a červený filter, galilean systém ÁNO  
9 Elektrický prístrojový stolík pod štrbinovú lampu ÁNO  

 

 
Uchádzač: 
obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   
    

vypĺňa uchádzač    



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: OCT počet jednotiek: 1 

navrhový produkt: 
NIDEK RS – 3000 ADVANCE   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Hĺbkové rozlíšenie (Z) min. 5 mikrónov ÁNO 7 mikrónov 
2 Celková hĺbka skenu (Z) min. 2.0 mm (makula), min. 2.3 mm (ONH) ÁNO 2,0 / 2,3 mm 
3 Hĺbka vyjadrená v bodoch (Z) min. 1024 ÁNO 1024  
4 Minimálna veľkosť bodu (Z) < 2 mm ÁNO 1,8 
5 Rozlíšenie po dĺžke (X,Y) min. 15 mm ÁNO 20 mm 
6 Celková dĺžka skenu (X,Y) min. 2 - 12 mm ÁNO 2 – 12 mm 
7 Počet A-skenov na počet B-skenov min.256 - 4096 ÁNO 256 – 4096 
8 Počet A-skenov za sekundu min. 26000 ÁNO 53 000 
9 Čas B-skenu min. 0,038 s ( 1024 A-sken) ÁNO 0,019 s 

10 
Min. 7 skenov hrúbky sietnice, horizontálny a vertikálny rez sietnice ÁNO 8 skenov 

11 Analyzátor predného segmentu ÁNO  
12 Pachymetria, meranie uhla, slzný film ÁNO  
13 Vyšetrenie gangliových buniek v makulárnej oblasti - GCC ÁNO  

 

 
Uchádzač: 
obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   



 
osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: Počítačová perimetria počet jednotiek: 1 

navrhový produkt: 
Oculus Centerfield 2   

    
p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 

ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Umožňuje vykonať rýchly skriningový test ÁNO  
2 Umožňuje definovať prah citlivosti sietnice v danej oblasti ÁNO  
3 Osvetlenie pozadia min. 31,5 asb ÁNO 31,5 asb 
4 Hemisferická kopula s polomerom min. 30 cm ÁNO 30 cm 
5 LED biele svetlo min, 565nm ÁNO 565 nm 
6 Doba trvania stimulov nastaviteľná v rozmedzí min. od 0,1 do 7,5 s ÁNO 0,1 – 7,5 s 
7 Pomocou vstavanej CCD kamery umožňuje správne nastavenie polohy pacienta ÁNO  
8 Automatické nastavenie opierky brady ÁNO  

 Možnosti nastavenia testovaného poľa: ÁNO  
9 centrálne min. 30° ÁNO 30 ° 

10 plné pole min. 50° ÁNO 50 ° 
11 periféria min. 30 - 50° ÁNO 30 – 50 ° 
12 makula min. 10° ÁNO 10 ° 
13 glaukóm min. 22° / 50° ÁNO 22° / 50° 
14 ozšírené pole nasálne min. 50° a temporálne min. 80° ÁNO 50° / 80 ° 
15 rýchly prehlad min. 30° ÁNO 30° 
16 užívateľom definované pole min 50° ÁNO 50 ° 
17 binokulárny vodičský test min. 160° (bitemporálne) a min. 100° (vertikálne) ÁNO 160 °/100 ° 
18 PC zostava s tlačiarňou ÁNO  
19 Elektrický stolík s velkou pracovnou doskou ÁNO  

 

Uchádzač:  

obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: Germicídny žiarič počet jednotiek: 2 

navrhový produkt: 
Prolux G 30W   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Možnosť ožarovania za prítomnosti ľudí ÁNO  
2 Bezozónové ÁNO  
3 Mobilný stojan: brzdené koliesko - 1x ÁNO 1 

 

 
Uchádzač: 
obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   
    

vypĺňa uchádzač    



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: Digitálny dermatoskop počet jednotiek: 1 

navrhový produkt: 
Riester, ri-screen dermatoscope   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Prenosný digitálny nabíjateľný otoskop ÁNO  
2 CMOS senzor s rozlíšením min. 2 MPixel ÁNO 2 Mpx 
3 Možnosť ukladania snímok a videí ÁNO  
4 Výdrž batérie min. 3 hodiny ÁNO 90 min. 
5 Súčasťou balenia musí byť 8 GB SD karta ÁNO 8 GB 
6 Min. 3,5 palcový displej ÁNO 3,5“ 
7 Hmotnosť max. 400 g ÁNO 367 g 
8 LED zdroj svetla ÁNO  
9 Polarizácia dermis/epidermis ÁNO  

10 Zorné pole s priemerom min. 10 mm ÁNO  10 mm 
 

 
Uchádzač: 
obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   
    

vypĺňa uchádzač    



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: Vyšetrovacia lampa počet jednotiek: 1 

navrhový produkt: 
Riester, ri-magic   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Zdroj svetla LED ÁNO  
2 Svietivosť max. 55 000 lx ÁNO 55 000 lux 
3 Na pojazdnom stojane ÁNO  
4 Životnosť LED min. 50 000 hodín ÁNO 50 000 h. 
5 Ergonomická rúčka pre manipuláciu svetla ÁNO  

 

 
Uchádzač: 
obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   
    

vypĺňa uchádzač    



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: Autokláv počet jednotiek: 4 

navrhový produkt: 
Fona Hynegius 17    

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Objem minimálne 17 litrov ÁNO 17 l 
2 Rýchly sterilizačný cyklus ÁNO  
3 Rozmery komory minimálne 230 x 470 mm, ÁNO 230 x 470 mm 
4 Priestor minimálne pre min. 5 tácok o rozmere 170 x 415 x 20 mm ÁNO 170 x 415 x 20 mm 
5 Výkon max. 2000 W ÁNO 1800 W 

 

 
Uchádzač: 
obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   
    

vypĺňa uchádzač    



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: EKG holter počet jednotiek: 1 

navrhový produkt: 
Medilog AR4plus   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Min. 8 kHz vzorkovacia frekvencia na všetkých EKG kanáloch ÁNO 8 kHz 
2 Nastaviteľná záznamová frekvencia v rozsahu min. 125 Hz, 250 Hz a 1 kHz ÁNO 125, 250, 1000 Hz 
3 Obvody pre potlačenie šumu EKG signálu ÁNO  
4 Vode odolný ÁNO  
5 Farebný displej ÁNO  
6 Dĺžka záznamu min. 80 hodín ÁNO 80 hod. 
7 Zabudovaný mikrofón pre nahranie pacientských dát ÁNO  
8 Akcelerometer detekujúci pohyb pacienta ÁNO  
9 Vysoká presnosť detekcie QRS komplexu pre presnú HRV analýzu ÁNO  

10 Detekcia kardiostimulátora ÁNO  
11 Obsahuje softvér na vyhodnocovanie záznamu ÁNO  

 

 
Uchádzač: 
obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   
    

vypĺňa uchádzač    



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: Tlakový holter počet jednotiek: 2 

navrhový produkt: 
Riester ri-cardio   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Min. 24 hodinové meranie tlaku ÁNO 24 hodinové 
2 Softvér súčasťou dodávky ÁNO  
3 Prepojenie s PC ÁNO  
4 Rozsah merania tlaku min. 25 - 260 mm Hg ÁNO 25 – 260 mmHg 
5 Rozsah merania pulzu min. 40 - 200 úderov/ min. ÁNO 40 - 200 úder/min 
6 Časový interval merania v nastaviteľný v rozmedzí min. 5 - 120 minút ÁNO 5 – 120 min 
7 Hmotnosť max. 250 g ÁNO 240 g 

 

 
Uchádzač: 
obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   
    

vypĺňa uchádzač    



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: EKG - prenosné počet jednotiek: 1 

navrhový produkt: 
Bionet Cardio7   

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Dotykový plnefarebný displej s uhloprioečkou min. 7" ÁNO 7“ 
2 Min. 12 kanálov EKG ÁNO 12 kanálov 
3 Min. 12 zvodov ÁNO 12 zvodov 

4 
Možnosť nahrávania min. 1 kanálu, 3 kanálov + 1 rytmus, 3 kanálov + 3 rytmus, 6 kanálov + 1 rytmus, 12 

kanálov a frekvencia tepu 

ÁNO  

5 Citlivosť nastaviteľná min. 2,5; 5; 10; 20 mm/V a automatická ÁNO 2,5 – 20 mm/V 
6 Rýchlosť tlače min. 12,5, 25, 50 mm/s ÁNO 12,5 25 50 mm/s 
7 Vzorkovacia frekvencia min. 500 vz./min ÁNO 500 vz/min 
8 Sieťový filter min. 50/60 Hz. ÁNO 50/60 Hz 
9 Svalový filter min. 25 - 35 Hz ÁNO 25 – 35 Hz 

10 Filter dolnej priepuste min. 40, 100, 150 Hz alebo vypnutý ÁNO 40, 100, 150 Hz 
11 Informácie na displeji min. ID, dátum, citlivosť, rýchlosť, filter, pulz, tlač, rytmus ÁNO ID, dátum, citlivosť, 

rýchlosť, filter, pulz, tlač, 
rytmus 

12 Možnosť vloženia pacientskych dát min. ID, meno, vek, pohlavie, výška, hmotnosť, fajčiar ÁNO ID, meno, vek, pohlavie, 
výška, hmotnosť, fajčiar 

13 Termo tlačiareň ÁNO  
14 Detekcia odpojených zvodov ÁNO  
15 Detekcia pacemakerových pulzov ÁNO  
16 Interná pamäť na 120 EKG ÁNO 120  
17 Možnosť ukladania dát na USB ÁNO  
18 Pripojenie min. RS 232 a LAN ÁNO  
19 Vstavaná batéria ÁNO  

 

Uchádzač:  

obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: Resuscitačný set počet jednotiek: 2 

navrhový produkt: 
Resuscitačný set   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Umiestnený v plastovom kufríku ÁNO  
2 T – tubus (ústny vzduchovod) v min. troch veľkostiach pre mužov, ženy, deti a dorast ÁNO  
3 Ambuvak (samorozpínací dýchací vak) s tvárovými polomaskami v min. dvoch veľkostiach ÁNO  
4 Kyslíková fľaša s objemom min. 1 liter (opakovane plniteľná) s redukčným ventilom a manometrom ÁNO  
5 Kyslíková maska so spojovacou hadičkou ÁNO  
6 Odsávačka a odsávacie katétre v min. dvoch rôznych veľkostiach ÁNO  
7 Pinocchio – závitový roztvárač úst ÁNO  
8 Vyťahovač jazyka ÁNO  

 

 
Uchádzač: 
obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   
    

vypĺňa uchádzač    



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: Defibrilátor počet jednotiek: 2 

navrhový produkt: 
Schiller Fred Easy   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Prístroj generuje elektrošoky v rozmedzí min. 140-360 J ÁNO 40 – 360 J 
2 Čas nabíjania max. 12 s ÁNO < 12 s 
3 Rozpoznávanie EKG ÁNO  
4 Čas analýzy max. 15 s ÁNO 6 – 12 s 
5 Napájanie z batérií ÁNO  
6 Životnosť batérie min. 3 roky ÁNO 5 rokov 
7 Hmotnosť max 2 kg ÁNO  

 

 
Uchádzač: 
obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   
    

vypĺňa uchádzač    



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: EKG počet jednotiek: 3 

navrhový produkt: 
Bionet Cardio7   

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Dotykový plnefarebný displej s uhloprioečkou min. 7" ÁNO 7“ 
2 Min. 12 kanálov EKG ÁNO 12 kanálov 
3 Min. 12 zvodov ÁNO 12 zvodov 

4 
Možnosť nahrávania min. 1 kanálu, 3 kanálov + 1 rytmus, 3 kanálov + 3 rytmus, 6 kanálov + 1 rytmus, 12 

kanálov a frekvencia tepu 

ÁNO  

5 Citlivosť nastaviteľná min. 2,5; 5; 10; 20 mm/V a automatická ÁNO 2,5 – 20 mm/V 
6 Rýchlosť tlače min. 12,5, 25, 50 mm/s ÁNO 12,5 25 50 mm/s 
7 Vzorkovacia frekvencia min. 500 vz./min ÁNO 500 vz/min 
8 Sieťový filter min. 50/60 Hz. ÁNO 50/60 Hz 
9 Svalový filter min. 25 - 35 Hz ÁNO 25 – 35 Hz 

10 Filter dolnej priepuste min. 40, 100, 150 Hz alebo vypnutý ÁNO 40, 100, 150 Hz 
11 Informácie na displeji min. ID, dátum, citlivosť, rýchlosť, filter, pulz, tlač, rytmus ÁNO ID, dátum, citlivosť, 

rýchlosť, filter, pulz, 12 Možnosť vloženia pacientskych dát min. ID, meno, vek, pohlavie, výška, hmotnosť, fajčiar ÁNO ID, meno, vek, 
pohlavie, výška, 13 Termo tlačiareň ÁNO  

14 Detekcia odpojených zvodov ÁNO  
15 Detekcia pacemakerových pulzov ÁNO  
16 Interná pamäť na 120 EKG ÁNO 120  
17 Možnosť ukladania dát na USB ÁNO  
18 Pripojenie min. RS 232 a LAN ÁNO  

Uchádzač: 
 

obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: Digitálny otoskop počet jednotiek: 1 

navrhový produkt: 
Riester, ri-screen otoscope   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Prenosný digitálny nabíjateľný otoskop ÁNO  
2 CMOS senzor s rozlíšením min. 2 MPixel ÁNO 2 Mpx 
3 Možnosť ukladania snímok a videí ÁNO  
4 Výdrž batérie min. 3 hodiny ÁNO 3 hodiny 
5 Súčasťou balenia musí byť 8 GB SD karta ÁNO 8 GB 
6 Min. 3,5 palcový displej ÁNO 3,5“ 
7 Hmotnosť max. 330 g ÁNO 322 g 
8 LED zdroj svetla ÁNO  
9 4 mm spekulá ÁNO  

10 Rozsah ostrenia min. 5 - 50 mm ÁNO 5 – 50 mm 
 

 
Uchádzač: 
obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   
    

vypĺňa uchádzač    



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: CRP počet jednotiek: 3 

navrhový produkt: 
NycoCard Reader II   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Na stanovenie C-reaktívneho proteínu (CRP) ÁNO  
2 Typ displeja LCD ÁNO  
3 Kapacita programovej pamäti min. 64 kB ÁNO 64 kB 

 

 
Uchádzač: 
obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   
    

vypĺňa uchádzač    



 

osoba podľa §7: PURUS, spol. s r.o., Pod Lachovcom 1727/55, 020 01 Púchov   

predmet zákazky: Zdravotnícke zariadenia a vybavenie 
  

 

Opis technických a funkčných vlastností a parametrov ponúkaného zariadenia 

názov položky: Tlakomer počet jednotiek: 3 

navrhový produkt: 
Riester ri-campion   

    

p.č. požadovaný technicko-funkčný parameter - opis 
ÁNO/NIE 

parameter 
ponúknutá hodnota 

1 Digitálny tlakomer s meraním pulzu ÁNO  
2 Rozsah merania min. 30 – 280 mm Hg ÁNO 30 – 280 mm Hg 
3 Rozsah merania pulzu min. 40 – 200 pulz/min. ÁNO 40 – 200 pulz/min 
4 Meracie rozlíšenie min. 1 mm Hg ÁNO 1 mmHg 

 

 
Uchádzač: 
obchodné meno: Unique Medical s.r.o. miesto vystavenia: Bratislava 
sídlo: Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava dátum vystavenia: 10.06.2015 
IČO: 46 729 429   
štatutárny  zástupca: Martin Továrek   
    

vypĺňa uchádzač    
 
 






