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Kúpna zmluva Č. MN05/2013VP 

uzatvorená podľa § 409 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka 

ČI.l Zmluvné ,Irany 

] .1. Predávajúci: 
MEDlS Nitra, spol. s r.o. 

Pri DobroIke 659/111, 949 Ol N i I r a - Dražovce 
zastúpená: Karolom Janovičom ml. , MBA, konatdom spoločnosti 
leI.: 037/653 3541,6535615, f .. : 037/6535616 
IČO: 36 531 774 
DiČ: 2020148152 
IČ DPH: SK 2020148152 
BaDkovésr-~ -· · · ..... . . 
číslo účtu: ___ . ... _. __ . .. _. 
Obchodný regisler: Okresný súd Nilra. Oddiel: Sro. Vlofka č.:114301N 

(ďalej len predávajúci) 

1.2. Kupujúci: 
Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca, DrSc., Zlaté Moravce 

Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce 
zastúpená: mOr, Jng. Martin Cimrák. riaditeľ 
IČO: 17336015 
DiČ: 2021059106 
Bankové spojenie: Slovenská spontel'ňa 
Č.ú.: 0232143908/0900 

(ďalej len kupujúci) 

1.3. Zmluvné strany prehlasujú, 'ži! sú v Zlllysle ustanovenia § 2 ods.2 a § 4 Obchodného zákonnika 
subjektami oprávnenými k činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy. 

Čl. 2 Predmel zmluvy 

2.1. Predávajúci podľa ods.t .1 sa zaväzuje dodať kupujúcemu podľa ods.I .2 tejto zmluvy tovar 
v nasledujúcej špecifikácii: 
- pľúcny ventilátor Hamiltun Cl v počte l ks 

2.2. Tovarová špecifikácia predmetu kúpnej zmluvy je uvedená v prílohe č.l tejto kúpnej zmluvy, 
ktorá tvori neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

2.3. Súčast'ou predmetu zmluvy je okrem dodávky na miesto určené kupujúcim aj montáž 
resp. uvedenie pristroja do prevádzky, zaškolenie obsluhy a dodanie návodu na obsluhu 
v slovenskom jazyku. 

2.4. Akosť tovaru je garantovaná technickými podmienkami výrobcu tovaru. 



ČI.3 Dodacie podmienky 

3.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar špecifikovaný v čl. 2 tejto zmluvy do miesta dodania 
v dodacej lehote do 6 týždňov odo dňa nadobudnutia účiMosti tejto zmluvy. 

3.2. Miesto dodania: Mestská nemocnica prof MUDr. R. Korca DrSc .. Bernolákova 2042/24, Zlaté 
Moravce. OAI M 

3.3. Dodávka sa považuje za splnenú, ak je tovar dodaný kompletne spolu s dokladmi, ktore sú 
potrebné na prevzatie a uživanie tovaru. 

3.4. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru ajeho uvedení do činnosti fyzicky ho prehliadnuť a 
prevzatie potvrdiť na dodacom liste vystavenom predávajúcim. 

3.5. Termin dodania oznámi predávajúci kupujúcemu minimálne tri dni vopred. 

ČI.4 Cena a platobné podmienky 

4.1. za riadne dodaný tovar v zmysle ods. 3.3 sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu stanovenú 
dohodou v zmysle zákon. O cenách č. 1 8/ 1996 Z.z. v celkovej sume 26 376,00 EUR vrátane 
20% DPH. Cenová špecifikácia je uvedená v prilohe č. I tejto kúpnej zmluvy, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

4.2. Cena uvedená v ods. 4.1 zahŕňa cenu tovaru a dodávku do miesta dodania vrátane dopravy, 
inštalácie resp. uvedenia do prevádzky, zaškolenie obsluhy vrátane dodania návodu na obsluhu 
v slovenskom jazyku a je stanovená ako cena pevná. 

4.3. Predávajúcemu vznikne právo fakturovať kúpnu cenu dňom splnenia dodávky podľa ods.J.3 
tejto zmluvy. Podkladom na fakturáciu je podpísaný prebcrací protokol a dodacf list kupujúcim. 

4.4. Kúpnu cenu zaplatí kupujúci predávajúcemu rannou bezhotovostnej platby príkazom na úhradu 
na základe doručenej faktúry vystavenej predávajúcim. 

4.5. Faktúra bude splatná formou nasledujúcich splátok: 

prvá splátka vo výške 4 500,02 eur bude splatná do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry 
predávajúcim 
zvyšných 7 rovnomerných splatok ( každá v hodnote 3 125,14 eur) bude splatných vždy 
do 30 dní odo dňa splatnosti predchádzajúcej spIatky 

4.6. Každá mesačná splátka sa bude považovať za uhradenú v lehote splatnosti, ak najneskôr vo 
vy~ie uvedený deň splatnosti bude v celej dojednanej výške pripísaná na účet predávajúceho 
v peňažnom ústave. 

4.7. V prípade omeškania sa kupujúceho so splatením tej - ktorej mesačnej splátky kúpnej ceny, 
alebo jej časti, vzniká predávajúcemu nárok na Úľaky z omeškania v sadzbe 0,03% denne z 
dižnej sumy splátky alebo jej časti. 
Takúto výšku úrokov z omeškania považujú obe zmluvné strany za primeranú. 

ČI.S Záruka a akost' 

5.1. Predávajúci je povinný dodať iba tovar v akosti určenej CE normami s platným CE 
Certifikátom alebo vyhlásením o zhode výrobku. 

5.2. Predávajúci poskytne záruku na prístrojové časti predmetu kúpnej zmluvy 24 mesiacov a na 
spotrebný materiál 6 mesiacov od dňa dodávky pristroja a jeho uvedenia do činnosti, pričom 
podmienkou je používanie originálneho prislu!enstva dodávaného predávajúcim. 

5.3 V prlpade, ak si bude kupujúci plniť svoje zmluvné povinnosti a záväzky vyplývajúce z tejto 
zmluvy riadne a včas, predávajúci mu bezodplatne poskytne prediženie záručnej doby 

o ďalších 12 mesiacov na prístrojové časti predmetu kúpnej zmluvy. 

2 



tl.6 Záručný a pozáručný servi. 

6.1. Záručný a pozáručný servis je zabezpečený predávajúcim podľa "Všeobecných servisných 
podmienok" - príloha č. 2 tejto kúpnej zmluvy, 

6.2. Počas záručnej doby má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vád tovaru, okrem vád 
spôsobených neodborným zásahom zo strany kupujúceho. 

6.3. Adresa servisného strediska a kontaktná osoba: 

MEDlS Nitr., spol. s r.o., p. Viera Loutocká, Pri Dobrotke 659/81, 949 O I Nitra - Drážovce 
t.č.: 037/6533541, fax:037 / 6535616, e-mail: service@medis.sk 

ČI.7 Prechod vlastniekeho práva a prechod nebezpečenstva 'kody nB predmete kúpy 

7.1. Ku prechodu nebezpečenstva škody na predmete kúpy dochádza z predávajúceho na 
kupujúceho okamihom odovzdania a prevzatia predmetu kúpy kupujúcim. o ktorej skutočnosti 
spgu zmluvné strany protokol, s uvedenim miesta, dátumu a času odovzdania predmetu kúpy 
do dispozície kupujúceho. 

7.2. Ku prechodu vlastníckeho práva ku predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho dôjde až 
okamihom riadneho a úplného splatenia dohodnutej kúpnej ceny. 

7.3. Do času prechodu vlastníctva ku predmetu kúpy z predávajúceho na kupujúceho zostáva tak 
predmet kúpy, vrátane jeho súčastí, prislušenstva a vybavenia, vlastníctvom predávajúceho. 

7.4. V pripade, že je kupujúci v omeškaní s riadnym a úplným splatením najmenej 2 mesačných po 
sebe idúcich splátkach kúpnej ceny, alebo ich častí, je predávajúci oprávnený v takomto prípade 
a bez zbytočného odkladu písomne od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť. 

7.5. Odstúpenie od zmluvy nadobudne právne účinky voči kupujúcemu okamihom, ked' mu bude 
doručené na poslednú známu adresu jeho sídla. V prípade, ak by kupujúci doručenie takéhoto 
podania zmaril, plati dohodnutá domnienka, že písomné odstúpenie predávajúceho od tejto 
kúpnej zmluvy kupujúci prevzal v piaty pracovný deň nasledujúci po tom dni, v ktorom bude 
písomné odstúpenie od zmluvy odoslané poštovou zásielkou na adresu sídla kupujúceho. 
V dôsledku odstúpenia predávajúceho od tejto kúpnej zmluvy je kupujúci povinný do 5 
pracovných dní odo dňa, v ktorom nastanú účinky odstúpenia od zmluvy, vydať predmet kúpy, 
vrátane všetkých jeho súčastí, príslušenstva a vybavenia späť predávajúcemu, a to v stave 
primeranom opotrebeniu pri riadnom a predpisanom spôsobe užívania predmetu kúpy. 

7.6. Odstúpením od kúpnej zmluvy táto okamihom doručenia oznámenia o odstúpení kupujúcemu 
z a n i k á. Pre takýto prípad dohodli si zmluvné strany zachovanie nároku predávajúceho na 
dohodnuté úroky z omeškania, ako aj jeho nárok na náhradu škody, spôsobenej mu porušením 
dojednaní tejto kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Výška škody bude sa rovnať sume už 
splatných mesačných splátok kúpnej ceny za predmet kúpy a takto ustálený nárok na náhradu 
škody považujú zmluvné strany za primeraný tomu, že kupujúci predmet kúpy od času jeho 
prevzatia užíval a amortizoval. V prípade, ak však kupujúci vydá predmet kúpy predávajúcemu 
po jeho odstúpení od tejto zmluvy v stave opotrebenom nadmerne, neprimerane, v stave 
poškodenom, neúplnom, čiastočne alebo úplne neupotrebiteľnom, je výškou škody navyše aj 
suma rozdielu medzi už splatnými mesačnými splátkami kúpnej ceny a celkovou dohodnutou 
kúpnou cenou za predmet kúpy. V takomto prípade je kupujúci povinný škodu predávajúcemu 
nahradiť do 5 pracovných dní po pisomnej výzve predávajúceho. Pre jej doručenie platia 
obdobne dojednania tejto zmluvy ako pre doručovanie odstúpenia od zmluvy. 
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Č •. S ZáverH:né ustanovenia 

8.1. Zmluvné strany sa dohodli tak, že celý ich záväzkový vzťah. založený touto kúpnou 
zmluvou, spravuje sa režimom Obchodného zákonníka. 

8.2. Všetky doplnky alebo zmeny tejto zmluvy je možné urobit' na zAklade dohody zmluvných strán, 
formou písomných čislovaných dodatkov. 

8.3. Zmluvu, ako aj dodatky k nej , môžu podpisovať osoby uvedené v čl. l , ktoré zároveň 
prehlasujú, že sú k takému úkonu podl'a zákona oprávnené. 

8.4. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch a každá z uvedených zmluvných strán obdrží jeden 
rovnopis kúpnej zmluvy. 

8.5. Zmluva nadobúda platnosť a úeinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami . 

Príloha Č. I : Cenová a tovarová špecifikácia predmetu kúpnej zmluvy 
Príloha č.2: Všeobecné servisné podmienky spoločnosti MEDIS Nitra, spol. s r.o. 

Predávajúci: 

Karol Janovif ml, MBA 
konateľ spoločnosti 

V Nitre, dňa fJo..: ... 2013 
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Mestská nem. prof. MUDr. R. Korca, 
DrSc., Zlaté Moravce 

JUDr. Ing. Martin Cimrák 
riaditeľ 

V Zlatých Moravciach, dňa .!:.~: .. 2013 



[4lrmedrs 
Príloha Č. 1 kúpnej zmluvy 

str. 1{2 

Cenová a tovarová špecifikácia č. HMlO-2013 
pre: Mestská nemocnica prof. MUDr. R. Korca, DrSc., Zlaté Moravce 

Hamilton Cl I Hamilton Medical (ŠVajčiarsko) 

• unikátny ventilačný Kokpit - avlád.cí p.nel, ktorý je skonštruovaný tak aby bola dosiahnutá najvyššia 
bezpečnost' prostredníctvom IntuItivneho ovládania a monitoringu. 

• osvedčená ventilácia v uzavretej slučke - ASV, ktorá automaticky aplikuje pruca ochraňujúce 
stratégie, redukuje riziko chyby užívatera/obsluhy a podporuje skoré odpojenie pacienta od prístroja. 

• samostatný, unjverz~lny zdroj Invazívnej a neinvazívnej ventilácie pre jednotky intenzívnej starostlivosti, 
miestnosti rýchlej zdro pomoci, subakúb1u starostlivost' a transport v rámd budovy. 

• zabudovaná turbína a batérie, ktoré sú vymenltel'né počas prevádZky, pre maximálnu mobilitu 

Ventilačné režimy - ak/Mlné: 
ASV SPONT 
(S)CMV+ PSIMV+ 
SIMV+ 
PCV+ 

Spec;álne funkcie: 

Ventilačné režimy - opcie: 
APOV 
DuoPAP 
NIV 
NIV-ST 

OpcIe: 
Kapnografia - malnstream, 

sidestream 
Trendy 
Sl'učky 

Nebuhzer, manuálny dych, vzdyCh, obohatenie 02, stav pohotovosti, záložná ventilácia, uzamknutie obrazovky, 
zadržanie vinsp. 

ObJ.č. .. 100.10 
161001 l HAMILTON - Cl 

PrfsIUŠIJnstvo/zostiItIlI: 
161020 l Jazykový balík EN/SK 
161150 l Vozík 
160470 I DISS konektor 02 
281671 l Rameno/držiak na hadicový systém 
355200 l Sieťový kábel 
281431 l Hadica naprívod 02, biela, LD. 6,5 mm, 4 m 

Media Nitra spol. s r.o .. Pri Dobrotke 659/81, 949 01 Nitra-Dražovce, zapísaný v obchodnom registri 
Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vložka člslo: 114301N, ako spoločnosť s ručenlm obmedzenym. 



--

Obj.č. 

155362 
161175 
151983 
MR650 
900MR869 
5600 

5025310 
3521 
1790 

.. I-
l F\ow senzot, znovupoužitefný (1bal = 10ks) 
2 Expiračná membrána + kryt 

1 Medikal:ný nebunzačný set 
1 Z'IIttčovK Fisher. Paykef MR 850 
l Teplotna a prietokova sonda 
1 EJekbický prepojovaa adaptér k výhr. drôtu (MRBSO) 

1 Dýchací systém Intersuroical Smooth bore, 1,6 m, dospeli 
1 Husi krk IntersurgaJ superset 
1 Dýchací filter 
l Ufivaterský manuál 

161057 _ 1_ Rozšíren.! ventilácia 1 - APRVJDuoP,,? __ 

ceno spolu bez DPH: 
DPH_: 

. "... --'. 

str. 2/2 

21980,00 

~.= 

Media Nitra lipOl.. r.o., Pri Dobrotke 659/81 , 949 01 Nitra-Dražovce, zapisaný v obchodnom registri 
Okresného súdu v Nitre, oddiel: Sro, vbžto;a čislo: 114301N, ako spoločnosť s ručením obmedzeny,n. 
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AJ Záručný servis: 

Všeobecné servisné podmienky a cenník 
firmy MEDIS Nitra, spol s. r.O., Nitra 

PrUoha Č . 2 kupnej zmluvy 

Záruka : Na pristroj je záruka I rok a na príslušenstvo k prístroju Vl roka, ak v kúpnej zmluve nie je 
dohodouté inak. 

Nästup na servis a doba opravy: Na základe telefonického nahlásenia nastúpi servisný technik na 
záručný servis podľa možnosti čo najskôr, maximálne však do 2·och pracovných dní, prípadne podl'a 
dohody, a vady odstráni v čo najkratšom technicky možnom čase. V prípade. že oprava bude trvať 
dlhšie ako 30 dni, servisný technik dohodne so zákaznfkom podmienky a predpokladaný čas opravy. 
Servisný výkon a výmena vadných dielov. na ktoré sa vzťahuje záruka. poskytne zhotoviteľ 
bezodplatne. 

BI Pozáru~Dý servis: 

Nástup na servis: Servisný výkon sa uskutoční na základe plsomnej objednávky zákazníka. Servisný 
technik nastúpi na výkon servisu do dvoch pracovných dní po nahlásení opravy, prípadne podl'a 
dohody. 

Výkon servisu: Servisný technik po servisnom zásahu vystaví Servisný list, v ktorom bude uvedený 
rozsah vykonanej práce, spotrebované náhradné diely, doba trvania servisného úkonu, resp. 
predpokladaný čas opravy a údaj o cestovných nákladoch. Špeciálne opravy, ako opravy vykonané 
výmenou celých dielov, opravy vykonané fonnou štandardnej výmeny a opravy vykonávané priamo 
u výrobcu v zahraničí budú ridené osobitne fomlOu dohody o cene. V prípade, že opravy si vyžiadajú 
zabezpečenie náhradných dielov zo zahraničia. doba opravy sa primerane predíži. Práce uvedené 
v Servisnom liste potvrdi oprávnená osoba poverená zákazníkom svojim podpisom. 

Fakturácia servisného výkonu: Fakturácia bude vykonaná v zmysle platného Servisného listu 
konečnou faktúrou s dobou sp latnosti 14 dni. 

ZárukX: 
Ziiruka na opravu: 3 mesiace 
Záruka na vymenené náhradné diely: 3 mesiace 
Záruka sa nevzt'ahuje na vyčistenie funkčného prístroja a na opravu prístroja, ktorý už bol doporučený 
servisným technikom na vyradenie a za závady, ktoré vzniknú nesprávnou manipuláciou. 

Zákaznik poskytne zhotovitel'ovi pri zabezpečovaní pozáručného servisu primeranú sučinnosť. 

CI Cenník sluf.leb za servisné výkony 

I. 
2. 
3. 
4. 
5. 

Práca na dielni u zhotovitel'all hodina 
Práca u zákazníkall hodina 
Cestovné náklady servisného technika 
Paušálne cestovné náklady pre Nitru 
Paušálne cestovné náklady pre Bratislavu 

Zhotovíte!' neúčtuje stratu i!asu na ceste . 

K uvedeným cenam sa účtuje DPH podľa platných predpisov. 

Tieto všeobecné servisné podmienky vstupujú do platnosti dňom 1.1.2009. 

28,21 EUR 
32,86 EUR 

0,37 EUR / I km 
4,98 EUR/výjazd 

49,79 EUR/výjazd 


