Príloha č. 1

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY:
„PRENÁJOM VYBAVENIA PRE VZDELÁVANIE V SONOGRAFII“
Základné údaje
Názov / obchodné meno verejného obstarávateľa: Zbazy, s.r.o.
Adresa sídla /miesta podnikania
IČO: 46 292 411
Ulica č.: 211
Obec: Horná Mičiná
PSČ: 974 01
P.
č.

Názov položky/ tovaru

1.

Prenájom
sonografii

vybavenia

Merná jednotka

pre

vzdelávanie

v projekt

Požadovaný počet
Kusov/balení

1

Podrobný opis predmetu zákazky:
Prenájom výučbových softvérových modulov a reálnych sonografických prístrojov pre
realizáciu vzdelávacích aktivít. Prenájom softvérových výučbových modulov pre ultrazvukový
simulátor CAE VimedixCardiac, určených pre simulácie v ultrasonografii (cca. 20 kurzov a
workshopov v období 2 rokov trvania projektu - do 31.8.2020), prenájom sonografických
zariadení pre kurzy TTE a "point of care" (cca. 5 - 10 kurzov a workshopov v období 2 rokov
trvania projektu - do 31.8.2020). Softvérové moduly pre využitie so sonografickým
simulátorom musia obsahovať minimálne 1 fyziologický echokardiografický nález spracovaný
pre TTE i TEE vyšetrenie, ďalej minimálne 30 rozdielnych, komplexne spracovaných
kardiologických patológií (rovnako pre TTE i TEE). Obsahom musia byť minimálne
nasledujúce patológie:
-

akútny predný, laterálny, zadný infarkt myokardu,
dilatovaná kardiomyopatia (min. 3 stupne závažnosti),
pulmonárna hypertenzia,
aortálna stenóza, aortálna insuficiencia, disekcia aorty,
defekt átriového septa,
prolapsmitrálnej chlopne, reumatické ochorenie mitrálnej chlopne,
ventrikulárnafibriácia (min. 2 stupne závažnosti),
tamponáda celková, tamponáda ľavej a pravej predsiene,
hypovolémia,
trombóza (min. 2 typy / lokality),
embólia,
aneurzyma,
myxóm,
amyloidóza,
Takotsubo,
mechanická a biologická náhrada srdcovej chlopne,

-

srdce pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc,
asystólia, zástava srdca.

Sonografické zariadenia musia byť plne funkčné a spĺňať štandardné požiadavky pre
plnohodnotné TTE resp. "point of care" vyšetrenie.
Požadované súvisiace služby s dodaním predmetu zákazky:
dodávka do miesta dodania vrátane dopravy, inštalácie resp. uvedenia do prevádzky,
zaškolenie obsluhy vrátane dodania návodu na obsluhu
Miesto/miesta dodania:
211, Horná Mičiná 974 01
Lehota dodania tovaru:
do 6 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o poskytnutí služby
Splatnosť faktúry:
Lehota splatnosti musí byť minimálne 14 dní od doručenia faktúry

