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Kúpna zmluva č. 3/2022/T 

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

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

neskorších predpisov, v ďalej uvedený deň 

(ďalej len „kúpna zmluva“)  

 

Obchodné meno:   Surgitech s. r. o. 

Sídlo:     Pri suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava 

Štatutárny orgán:   Ing. Peter Šumichrast, konateľ 

IČO:     50 197 975 

DIČ:     2120238736 

IČ DPH:     SK2120238736 

Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 

IBAN:      

E-mail :      

Tel. kontakt:     

Právna forma:    Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia: Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel Sro, vložka č. 109341/B 

 

ako predávajúci na strane jednej 

 

a 

 

Názov: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. 

Nádaši Jégého Dolný Kubín 

Sídlo:     Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín 

Štatutárny orgán:   PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ nemocnice 

IČO:     00634905 

DIČ:     2020563754 

IČ DPH:     SK2020563754 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK61 8180 0000 0070 0048 1029 

E-mail:     mintal@donsp.sk 

Tel. kontakt:    043/5801208 

Právna forma:    Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja 

 

ako kupujúci na strane druhej 

t a k t o :  

I. Úvodné ustanovenia 

I.1. Kupujúci v rámci plnenia svojich úloh obstaral tovar na základe zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon ZVO“). Účelom tejto zmluvy je dodanie operačného stola (ďalej aj ako 

„tovar“) vrátane poskytnutia všetkých činností súvisiacich s jeho dodaním a inštaláciou. 
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I.2. Táto kúpna zmluva je výsledkom zadávania zákazky s nízkou hodnotou cez systém EVO v 

súlade so zákonom ZVO s názvom predmetu zákazky „Operačný stôl“, pod číslom: I/8-VO-

1-17/2022 medzi kupujúcim, ktorý je verejným obstarávateľom a predávajúcim, ktorý je 

úspešným uchádzačom. 

II. Predmet   plnenia 

II.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar, a to 

„Operačný stôl v počte 1 ks“ špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy (ďalej len 

„predmet plnenia“), vrátane všetkých súvisiacich príslušenstiev a komponentov v rozsahu 

podrobne vymedzenom v špecifikácii podľa opisu predmetu zákazky k verejnému 

obstarávaniu.  

II.2. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa bodu II.1. tohto 

článku a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje tovar 

prevziať a zaplatiť za tovar kúpnu cenu podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej 

zaväzujú plniť povinnosti podľa tejto zmluvy. 

II.3. Dodanie tovaru zahŕňa dodanie tovaru do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie a 

uvedenie do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a 

ošetrovaním) dodaného tovaru, predloženie príslušnej technickej a sprievodnej 

dokumentácie a to: 1x vyhlásenie o zhode, 1x návod na obsluhu v slovenskom alebo českom 

jazyku v elektronickej podobe, 1x návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku v 

tlačenej podobe, 2x dodací list alebo preberací protokol, 2x inštalačný protokol, 2x protokol 

o zaškolení a 2x faktúra.  

III. Kúpna cena a spôsob platby 

III.1. Kúpna cena tovaru je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 

18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, takto: 

   Cena bez DPH:  67 371,20 €  

   DPH 20 %:  13 474,24 €  

   Cena celkom s DPH: 80 845,44 €   

 Slovom: osemdesiattisícosemstoštyridsaťpäť eur a štyridsaťštyri centov s DPH 

III.2. Kúpna cena podľa tohto článku je cenou za nový kompletne funkčný tovar bez závad. V 

kúpnej cene uvedenej v bode III.1. tohto článku je zahrnuté: cena tovaru, clo, dopravné 

náklady, náklady na inštaláciu a uvedenie do prevádzky, zaškolenie zamestnancov a 

príslušná technická a sprievodná dokumentácia. 

III.3. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzkov 

spôsobom uvedeným v tejto zmluve. 

III.4. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar podľa tohto článku na základe faktúry 

vystavenej predávajúcim bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho, 

ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy po úplnom dodaní predmetu zmluvy a splnením 

všetkých povinností predávajúceho podľa tejto kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že 

splatnosť faktúry je 60 dní od jej doručenia na adresu sídla kupujúceho. 

III.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru, pokiaľ obsahuje zlé cenové údaje alebo neobsahuje 

niektorú zo zákonom predpísaných náležitostí. 
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IV. Dodanie tovaru 

IV.1. Predávajúci je povinný vyzvať kupujúceho k prevzatiu predmetu plnenia najmenej 3 

pracovné dni pred dodaním tovaru. Kontaktnou osobou je Ing. Dáša Smoleňová, technik 

TO, tel. 043/580499, smolenova@donsp.sk. 

IV.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať a inštalovať tovar do 60 kalendárnych dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, do priestoru určeného kupujúcim na adrese: 

Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín. 

IV.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, pokiaľ bude predávajúci v omeškaní s 

odovzdaním predmetu plnenia po dobu dlhšiu ako 10 dní. 

IV.4. Predávajúci je povinný spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú nutné 

prevzatiu a užívaniu operačného stola. 

IV.5. Zmluvné strany spíšu o priebehu a výsledku odovzdania a prevzatia tovaru Preberací 

protokol, ktorý bude obsahovať špecifikáciu tovaru, miesto a dátum odovzdania tovaru. 

Prílohou preberacieho protokolu bude Inštalačný protokol a Protokol o zaškolení. 

IV.6. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať tovar, ak sa na ňom alebo na jeho časti bude 

vyskytovať vada. Kupujúci je taktiež oprávnený odmietnuť prevziať tovar v prípade, ak sa 

ukáže, že prehlásenia predávajúceho sú nepravdivé. Tovar sa považuje za dodaný a záväzok 

predávajúceho dodať tovar je splnený okamžikom prevzatia tovaru kupujúcim bez závad. 

IV.7. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom prevzatia tovaru. 

 
V. Reklamácia tovaru, vady tovaru 

V.1. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu tovar v kvalite, ktorá zodpovedá tejto zmluve 

a účelu dodania, právnym predpisom a príslušným technickým normám. 

V.2. Vada, ktorá ma za následok porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie 

neúplnosťou dodávaného tovaru, nefunkčný tovar alebo jeho časť, právne vady alebo tovar 

nespĺňa proklamované hodnoty technických parametrov tovaru.  

V.3. Predávajúci ručí za vlastnosti tovaru počas záručnej doby, ktorá bola predávajúcim 

stanovená na 2 roky; táto záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania Inštalačného 

protokolu. 

V.4. Kupujúci sa zaväzuje že reklamácie a vady (poruchy) tovaru uplatní bezodkladne po ich 

zistení. 

V.5. Predávajúci garantuje dodávku náhradných dielov na tovar počas desiatich (10) rokov od 

ukončenia výroby posledného zhodného typu tovaru tvoriaceho predmet plnenia podľa tejto 

zmluvy. 

V.6. Počas záručnej doby sa servisný technik predávajúceho dostaví na opravu tovaru do 48 

hodín od nahlásenia vady tovaru/poruchy. Nástupom technika na opravu sa rozumie osobná 

návšteva technika na mieste dodania. Predávajúci zabezpečí opravu tovaru t.j. jeho plné 

sfunkčnenie maximálne do 2 pracovných dní od nahlásenia vady/poruchy. V prípade 

neodstrániteľnej chyby do 72 hodín, bezplatné zapožičanie prístroja rovnakej kvality alebo 

vyššej kvality. 

VI. Sankcie 

VI.1. V prípade nedodržania podmienok plnenia tejto zmluvy zo strany predávajúceho si môže 
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kupujúci voči predávajúcemu uplatniť nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,5 

% z hodnoty kúpnej ceny tovaru s DPH za každý deň omeškania. Úroky z omeškania sú 

splatné v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu. 

VI.2. V prípade, že nedôjde k odstráneniu poruchy alebo predávajúci neposkytne prístroj na 

zapožičanie rovnakej kvality alebo vyššej kvality, môže kupujúci žiadať pokutu do 0,5 % z 

kúpnej ceny tovaru s DPH za každých 24 hodín až do odstránenia poruchy. 

VI.3. V prípade omeškania s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu 

úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny omeškanej časti platby s DPH za každý deň 

omeškania. Úroky z omeškania sú splatné v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia faktúry kupujúcemu. 

VI.4. Uplatnením sankcií podľa tohto článku, konkrétne bodu VI.1. a VI.2. nie je dotknuté právo 

poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody. 

 
VII. Záverečné ustanovenia 

VII.1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo 

forme písomného dodatku. Dodatok k tejto zmluve nesmie byť uzatvorený v rozpore s 

ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 

VII.2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona o verejnom 

obstarávaní ako aj ďalšími predpismi platnými v Slovenskej republike. 

VII.3. Ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako 

neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť 

oddelené od zvyšnej časti zmluvy z dôvodu jej povahy, predmetu, alebo okolností, za 

ktorých bola táto zmluva uzavretá, ostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú 

neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, 

neúčinného alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené 

touto zmluvou budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré 

čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenému pri podpisovaní 

zmluvy. 

VII.4. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 

predávajúci a dve vyhotovenia kupujúci. 

VII.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

 Príloha č. 1 – Technická špecifikácia, 

Príloha č. 2 – Cenová ponuka. 

VII.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke verejného obstarávateľa 

a v Centrálnom registri zmlúv.  

VII.7. Zástupcovia zmluvných strán záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí k zmluvným prejavom a 

záväzkom v mene účastníka tejto zmluvy identifikovaného v jej záhlaví. Zmluvné strany 

vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a s dohodnutými podmienkami 

súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

Podpisy nasledujú na ďalšej strane. 
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Predávajúci Kupujúci 

V Bratislave, dňa 24.10.2022 V Dolnom Kubíne, dňa 28.10.2022 

 

____________________________________ 

Ing. Peter Šumichrast 

Konateľ 
„v.r.“ 

 

____________________________________ 

PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. 
Riaditeľ nemocnice 

„v.r.“ 
 



Príloha č. 1 - Technická špecifikácia

Názov a typové označenie tovaru

Maquet Meera 720001B0

P.č. Áno Nie

1.  Áno 

2.  Áno 

3.  Áno 

4.  Áno 

5.  Áno 

Operačný stôl umožňuje používanie v normálnej a reverznej polohe

Hlavná doska operačného stola posuvná tak, aby sa zvýšil voľný priestor u pacienta pre ideálny prístup 

operatéra, bez prekážok

Príloha č. 1 - Technická špecifikácia

00634905

PhDr. Jozef Mintál MBA, MEng.

IČO:

Sídlo:

IČO:

Osoba zastupujúca verejného obstarávateľa:

Názov  a číslo verejného obstarávania: 

E-mail:

Operačný stôl, pod č. I/8-VO-1-17/2022

Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín

Sídlo:

Obchodný názov:

mintal@donsp.sk

50 197 975

Surgitech s. r. o.

Predmetom verejného obstarávania je dodávka operačného stola s príslušenstvom vrátane dopravy na miesto určenia, montáže, uvedenia 

dodaného zariadenia do prevádzky, inštalácie, odskúšania funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného zariadenia a zaškolenia personálu.

Opis predmetu zákazky

Obchodné meno:
Pri suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava

Platca DPH:

Osoba oprávnená v mene spoločnosti konať:

Áno

Ing. Peter Šumichrast

Poznámka (konkrétny parameter ponúkaného tovaru)Operačný stôl (základný opis):

Plne otočné zdvojené kolieska operačného stola pre ľahké umiestnenie na operačnej sále

Plošne usadená základňa stola na podlahe pre jej vysokú stabilitu so zatiahnutými kolieskami

Stôl určený na operačné zákroky na orto/trauma operačnej sále
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Príloha č. 1 - Technická špecifikácia

6.  Áno 

7.  Áno 

8.  Áno 

9.  Áno 

10.  Áno 

11.  Áno 

12.  Áno 

13.  Áno 

Elektrické polohovanie nohy operačného stola  Áno Nie

14. Nosnosť operačného stola v štandardnej polohe minimálne  Áno 

15. Nosnosť operačného stola v reverznej polohe  Áno 

16. Ceková dĺžka dosky stola vyskladaná z min. 5 modulov  Áno 

17. Celková dĺžka samotnej hlavnej dosky stola  Áno 

18. Výška hlavnej dosky stola v najnižšej polohe  Áno 

19. Výška hlavnej dosky stola v najvyššej polohe  Áno 

Diaľkový ovládač umožňujúci voľbu polohy prednadstavených polôh jedným ovládačom, bez potreby 

polohovania samostatných segmentov stola a to minimálne pre nulovú polohu, polohu v kresle, polohu flex a 

polohu reflex.

Možnosť uloženia aspoň päť nastavení vlastných polôh stola do pamäte diaľkového ovládača.

Operačný stôl vybavený antikolíznym systémom za pomoci zabudovaných senzorov do jednotlivých dielov 

hlavnej dosky stola

Matrace hlavnej dosky a nožných, chrbtových  a hlavových segmentov stola sú z peny s antidekubitným 

pamäťovým efektom a poťah je z vodeodolného, paropriepustného a tepelne izolujúceho materiálu

Zobrazenie na displeji ovládača: stav batérií stola ako aj pre stav batérií ovládača , chybové hlásenia, 

upozornenia kolízneho stavu so zvukovým upozornením

Hlavná operačná doska stola s gynekologickými výrezmi na oboch stranách s identickým rozhraním pre 

možnosť vyskladania a vykonanie zákrokov v štandardnej ako aj reverznej polohe 

Rozhrania pre pripojenie jednotlivých segmentov (nožné podpery, chrbtové podpery, hlavové podpery) 

tvoriacich operačnú dosku stola musia byť rovnaké. To znamená, že umožnujúce okrem štandardnej a 

reverznej polohy pacienta aj skrátenie alebo predĺženie operačnej dosky bez obmedzenia v prípade 

nekompatibilných rozhraní. 

Diaľkový ovládač operačného s dotykovou farebnou obrazovkou zobrazujúcou akuálnu polohu jednotlivých 

dielov stola. Požaduje sa bezkáblové aj káblové pripojenie diaľkového ovládača ku stolu.

Poznámka (konkrétny parameter ponúkaného tovaru)

454 kg

250 kg

2040 mm

860 mmmax. 870 mm

max. 600 mm

min. 1050 mm

600 mm

1050 mm

Hodnota technického parametra

min. 450 kg

min. 250 kg

min. 2040 mm
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20 Šírka operačného stola  Áno 

21. Trendelenburgova poloha  Áno 

22. Antitrendelenburgova poloha  Áno 

23. Obojstranné laterálne sklápanie hlavnej dosky stola  Áno 

24. Polohovanie chrbtového dielu  Áno 

25. Polohovanie nožných dielov v minimálnom rozsahu  Áno 

26. Posun hlavnej dosky stola  Áno 

27. Výdrž zabudovanej batérie operačného stola pri bežnej operačnej prevádzke  Áno 

Zostava operačného stola  Áno Nie

28.

Základňa operačného stola s mobilným podvozkom a hlavnou doskou. 

Základňa rovného tvaru, bez úzkych priestorov pre ideálne čistenie. Nesmie 

byť členitá základňa, nakoľko pri daných výkonoch na operačnej sále 

dochádza k častému kontaktu s tekutinami. 

 Áno 

29.
Diaľkový, bezkáblový ovládač s farebným dotykovým displejom, v prípade 

možnosť káblového pripojenia 
 Áno 

30.
Indukčná nabíjacia stanica, prenosná, pre káblový diaľkový ovládač. 

Napájanie 240Vac/50Hz
 Áno 

31. Kábel k univerzálnemu ovládaču  Áno 

32.

Nožné diely z dvoch častí s guľovým kĺbom. Odklopné do strán a otočiteĺné 

okolo osi rozhrania pre zaklopenie na bočnú stranu dosky stola, t.j. 

uvoľňujúci celý priestor v panvovej časti pacienta, bez potreby odobratia.

 Áno 

33.

Hlavový diel sklopný a výklopný v 2 pároch kĺbov s identickým rozhraním ako 

nožné diely resp. predlžovací sedací diel pre možnosť reverzného vyskladania 

operačného stola pre lepší prístup  C ramena k pacientovi  

 Áno 1ks

1 pár

min. +80/-90°

min. 300 mm 310 mm

min. 5 dní

Počet

1ks

25°

35°

min. 5 dní

min. 520, max. 540 mm

min. 20° 20°

min. +70/-40° min. +70°/-40°

min. +80/-90°

1ks

1ks

1ks

540 mm

Poznámka (konkrétny parameter ponúkaného tovaru)

min. 25°

min. 35°
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34. Podpera ramena na bočnú lištu s ramenom  Áno 

35.
Pás na suchý zips, so svorkou pre uchytenie  hornej končatiny pacienta na 

bočnú lištu
 Áno 

36. Radiálne otočné svorky na lišty príslušenstvo stola  Áno 

37. Pás pre uchytenie ruky na anesteziologický rám  Áno 

38.

Kolenné korýtkové podpery nôh pacienta s pásmi na suchý zips pre uchytenie 

nohy pacienta s odoberateľným polstrovaním s možnosťou ich elektrického 

polohovania s nohami pacienta

 Áno 

39. Podpera pre artoskopie kolena, prstenec s gelovou vložkou  Áno 

40.
3dielne rameno pre mäkké bočné podpery tela pacienta, ovládanie v jednom 

bode pre 3 kĺby 
 Áno 

41. Chrbtová-bočná podpera s minimálnym rozmerom (210x100mm)  Áno 

42. Chrbtová podpera s minimálnym rozmerom (170x120 mm)  Áno 

43. Stôl pre operácie na ruke - RTG transparentný s podperou  Áno 

44. Zariadenie pre ťah ruky  Áno 

45. Laterálne podpery tela pacienta (L tvar), na bočnú lištu  Áno 

46.

Extenzný systém s vozíkom, pre obe dolné končatiny - celonerezový s 

navážacím vozíkom, zostava musí obsahovať minimálne ( dve vetvy, min. 

dvojkĺbové s min. rotáciou 270° pre extenziu obidvoch dolných končatín, 

podperné tyče pre vyššiu stabilitu extenzných vetiev, odoberateľné bedrové 

bočnice, tri polohy v panvovej oblasti pre fixačný kolík s mäkkou matracou, 

tyč pre samostatný naťahovací aparát, tyč pre extenznú topánku voľnej 

nohy, univerzálna svorka otočná v dvoch rovinách, ukončená malou EU 

lištou, kovové podpery nôh pre fixáciu nôh pred ich umiestnením do 

extenzných topánok. 

 Áno 

47.
Pevné podpery nôh s matracom, kým sa pripraví a nastaví extenzia - na 

položenie nôh
 Áno 

1ks

1ks

6ks

1ks

2ks

1ks

2ks

1ks

1ks

1ks

1ks

1ks

1ks

1ks
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Príloha č. 1 - Technická špecifikácia

48. Rotačná a sklopná svorka k extenzii  Áno 

49. Nerezová nožná platňa - dospelý pacient  Áno 

50. Trakčné kožené topánky - dospelý pacient  Áno 

51. Predložovacia/skracovacia tyč lk extenzii  Áno 

52. Protiťahový systém pre Tibiu  Áno 

53. Fixácia Condylu  Áno 

54. Sklopná extenzná tyč k protiťahovému systému Tibie  Áno 

55. Karbónový chrbtový diel pre operácie na ramenách  Áno 

56. Adaptér pre helmu ku karbónovemu chrbtovému dielu  Áno 

57. Helma - plná fixácia hlavy počas artroskopie na ramene  Áno 

1ks

1ks

1ks

1ks

2ks

1ks

2ks

1ks

1ks

1ks

V Bratislave dňa 17.10.2022  

Ing. Peter Šumichrast "v.r."
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Príloha č. 2 - Cenová ponuka

Počet Sadzba DPH

1 ks 20 % 80 845,44 €                                                       

80 845,44 €                                                       

V Bratislave dňa 5.10.2022

Ing. Peter Šumichrast, konateľ "v.r."

Dodávka zdravotníckej techniky

Jednotková cena v EUR s DPH

Osoba oprávnená v mene spoločnosti 

konať:

Jednotková cena v EUR bez DPH

Maquet Meera 720001B0

                                        67 371,20 € Celková cena za dodávku zdravotníckej technológie v EUR bez DPH a vrátane DPH

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

Platca DPH:

Názov a číslo verejného obstarávania: Operačný stôl, pod č. I/8-VO-1-17/2022

Surgitech s. r. o.

Pri suchom mlyne 58, 811 04 Bratislava

Obchodný názov: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín

Sídlo:

Príloha č. 2 - Cenová ponuka

Obchodný názov predmetu 

plnenia

50 197 975

Áno

Ing. Peter Šumichrast

Osoba zastupujúca verejného obstarávateľa:

Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín

00634905

                                        67 371,20 € 

E-mail:

PhDr. Jozef Mintál MBA, MEng.

Predmet plnenia (vrátane príslušenstva)

Operačný stôl

mintal@donsp.sk

IČO:
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