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DODATOK Č. 1KU KÚPNEJ ZMLUVE

(ďalej len "Dodatok")

1. ZMLUVNÉ STRANY

Predávajúci:

Obchodné meno:
Sídlo:

Unique Medical s. r, o.
Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové
Mesto
46729429
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, oddiel: Sro,
vložka č.: 82897/B

IČO:
Zápis:

(ďalej len ,,Predávaj úci")

a

Kupujúci:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
Zápis:

Nemocnica AGEL Zvolen a.s.
Kuzmányho nábrežie 28, 960 O 1 Zvolen
45594929
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel:
Sa, vložka č.: 995/S

(ďalej len ,,Kupujúci")

(Predávajúci a Kupujúci spoločne ďalej len "Zmluvné strany" a jednotlivo len "Zmluvná
strana").

2. ÚVODNÉ USTANOVENIA

2.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 27.5.2020 Kúpnu zmluvu - 3/2020 (ďalej len "Zmluva").

2.2 Zmluvné strany majú záujem upraviť niektoré ustanovenia Zmluvy, a to v súlade s § 18 ods. 1
písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

3. PREDMET DODATKU

3.1 V identifikačných údajoch Predávajúceho sa mení sídlo Predávajúceho nasledovne:

.Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava - mestská časť Nové Mesto"

3.2 Odo dňa účinnosti tohto Dodatku sa pôvodná príloha č. 1 "Technická špecifikácia predmetu
zmluvy" Zmluvy ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré je prílohou tohto Dodatku.

3.3 Všetky ostatné ustanovenia Zmluvy výslovne neupravené týmto Dodatkom zostávajú naďalej
platné a účinné.

3.4 Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami.
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3.5 Tento Dodatok sa vyhotovuje v slovenskom jazyku v dvoch rovnopisoch, pričom každá
Zmluvná strana dostane po jednom rovnopise.

dňa Iq·Cr10).1
Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Unique Medical s. r. o.

Ing. Ľudmila Veselá, MBA
predseda predstavenstva

MUDr. Ján H ško
člen predstave stva

NemocnIcI!! AGfL z:~ole."a.s.
Kuzmányho nábrezle c.28

960 01 Zvolen
IČO: 45594929 DIČ: 2023053065

-9-
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2. Akumulátorová vŕtačka a píla, malá - minimálna technická špecifikácia
Uchádzač Unique Medical s.r.o.

Technické parametre
Názov ponúkanej technológie Acculan
Výrobca AESCULAPAG

Požadovaná hodnota Uchádzačom uvedená hodnota
Základné údaje

Typy pacientov, medicínsky účel, konkrétne vyšetrenie, pre ktoré bude požadovaný Pre potreby peračných sál - pre výkon operačných
áno

prístroj určený zákrokov na chirurgických operačných sálach

Akumulátorová vŕtačka a píla, malá
Univerzálna rukoväť pre pílenie aj vŕtanie. ÁNO ÁNO
Pohonná jednotka vybavená bezpečnostným systémom zabraňujúcim nechcenému pust ÁNO ÁNO
Celokovové prevedenie všetkých komponentov ÁNO ÁNO
Odomknutie a zamknutie prístroja pomocou spínača ÁNO ÁNO
Možnosť okamžitého prepnutia do spätného chodu. ÁNO ÁNO
Výkon min. 220W 220W
Plynule premenná rýchlosť min. 0- 1 000 otáčok/ min 0- 1 000 otáčok/ min
Krútiaci moment min. S Nm SNm
Batéria min.2 ks 2 ks
Kapacita batérie min.l.O Ah 1.0Ah
Doba nabíjania vybitej batérie max. 60 minút 60 minút
Nabíjacia stanica ÁNO ÁNO
Skl'účidlo s kľúčom s rozsahom upínania min. !z> 6,0 mm !z> 6,0 mm
Nástavec pre oscilační pílu min. 17000 ot./min 17000ot./min
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