
/ KÚPNA ZMLUVA 

Zmluvné strany a ich štatutárni zástupcovia: 

1.1. 
Kupujúci: 

IČO : 

Mestská nemocnica prof, MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce 
Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce 

17336015 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 
číslo účtu : 0232 143 908/0900 
v zastúpeni: JUDr, ing. Martin Cimrák, riaditeľ 
(ďalej ako kupujúci) 

1.2. 
Predávajúci: 

IČO : 
bankové spojenie: 
číslo účtu : 

Longbow s.r.o., Novozámocká 191/4,95112 Ivanka pri Nitre 

36678309 

v zastúpení: PhlJr. Ou.šári"Oč6, konateľ 
(ďalej ako predávajúci) 

2. Predmet plnenia zmluvy: 

2.1. Predmetom plnenia zmluvy je dodávka 1 ks rektoskopu: 

REKTOSKOP BOB R-OM 100x2vrátane dodávky na miesto určenia, vrátane 
kompletného príslušenstva k rektoskopickému setu (Zdroj svetla, halogénové svetlo 
3200 oK, univerzálna hlavica, optický svetlovod, ručná nduchová pumpa, tubusy pre 
viacnásobné použitie). 

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodávaťkupujúcemu tovar v súlade s bodom 2.1 a kupujúci 
sazaväzuje tovar prevziaťa zaplatiťzmluvne dohodnutú cenu. 

3. Cena predmetu plnenia zmluvy je 1952, 47 Euro. 
Spoločnosť Longbow s.r.o. nie je platcom DPH. 

3.1. Cena tovaru tejto zmluvy je uvedená v EUR (€) a je stanovená v unysle zásad 
Zákona c. 18/1996 Z. z. O cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej 
vyhlášky. 
V cene je zahrnutá doprava tovaru na miesto určenia predmetu zmluvy, dodanie 
certifikátu CE a manuálu v slovenskom jazyku. 
3.2.Zmenu ceny z dôvodu zmien vstupných surovín , energie a palív, zmeny colných, 
daňových a cenových predpisov ovplyvňujúcich štruktúru dohodnutej ceny je možné 
upraviťlen písomnou formou odsúhlaseného dodatku ku KZ. 



4. Platobné podmienky: 
Cena predmetu zmluvy je splatná na základe splnenia dodávky do miesta určenia proti 
faktúre splatnej do 30 dní. 

S. Miesto dodania tovaru: 
Mestská nemocnica Prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc .• Bernolákova 4. 953 34 Zlaté 
Moravce 

6. Termín dodania tovaru: do 40 dní od termínu nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

7. Záruka: 
7.1 Predávajúci poskytne na dodaný tovar 36 mesačnú záruku, ktorá začína 

plynúťpísomným prevzatím prístroja predmetu zmluvy. 

8. Zmluvné pokuty: 
8.1 V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu 
vovýške 0.03 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. 
8.2. Pri omeškaní platby mOže byt kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 
0.03 %z dlžnej čiastky za každý deňomeškania. 

9. Ostatné ujednania: 
9.1 Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byt vykonané výlučne dvojstrannou pisomnou 
dohodou účastnikov vo forme tfslovaných dodatkov ku KZ. 
Všetky dodatky ku kúpnej zmluve musia byt podpisané oprávnenýmI zástupcami oboch 
zmluvných strán. 
9.2 Kúpna zmluva bude vyhotovená v 4 origináloch, predávajúci obdrží 2 exempláre a 
kupujúci 2 exempláre. Obidve zmluvné strany potvrdia záväznosťKZ svojimi podpismi. 
9.3 Práva a povinnos ti účastníkov, ktoré neupravuje KZ, sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
9.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, že zodpovedá ich 
slobodnej vážnej , neomylnej vôli a nie je uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 
9.5. Kúpna zmluva nadobúda platnosťdnom jej podpísania zmluvnými stranami a 
účinnosťdnom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej s tránke. 

za kupujúceho: 
Meno: JUDr. Ing. Martin Cimrák 
Funkcia: riaditeľ nemocnice 

Podpis: U .......... 
V .l!. .... If..O'~~.t.1!!!!. .. dňa: ... #.:.f! .. d!.t.-!. ............................. .. 

za predávajúceho: 
Meno: PhDr. Dušan Cičo 
Funkcia: konateľLongbow s.r.o . 

. '--~ 
PodpIS: ... 0.J .............. .. 


