
KÚPNA ZMLUVA 

Zmluvné strany a ich štatutárni zástupcovia: 

Ll. 
Kupujúci: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca DrSc. Zlaté Moravce 

Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce 

IČO: 17336015 
bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa 
číslo účtu: 0232143908/0900 
v zastúpení: JUDr. Ing. Martin Cimrák, riaditeľ 
(ďalej ako kupujúci) 

1.2. 
Predávajúci: Longbow S.r.O., Novozámocká 191/4, 9S1121vanka pri Nitre 

IČO: 36678309 
bankové spojenie: 
číslo účtu: 

v zastúpení: PhDr. Dušan Čiča, konateľ 
(ďalej ako predávajúci) 

2. Predmet plnenia zmluvy: 

2.1. Predmetom plnenia zmluvy je dodávka: 

EKG monitor pacienta EDAN iM9, 1 kus 

EKG: 12 zvodová krivka EKG, tepová frekvencia 

RESP: Dychová frekvencia, respiračná krivka 

Sp02: Saturácia kyslíka 

NIBP: Systolický tlak, diastolický tlak, stredný tlak 

Tlačiareň, elektródy, zvody 

Cena predmetu je 2840 Euro. 

EKG monitor pacienta EDAN iM8B, 1 kus 

EKG: 5 zvodová krivka EKG 

RESP: Dychová frekvencia, respiračná krivka 

SpOl: Saturácia kyslíka 



NIBP: Systolkký tlak, diastolický tlak, stredný tlak 

Elektródy, zvody 

Cena predmetu je 2142 Euro. 

EKG prfstroj EDAN 5.E601, 1 kus 

EKG : 12 zvodov 

LCD displej 

Vstavaná klávesnica 

Vstavaná tlačiareň 

Elektródy, zvody 

Cena predmetu je 2195 Euro. 

2.2. Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu tovar v súlade s bodom 2.1 a kupujúci 
sa zaväzuje tovar prevziať a zaplatiť zmluvne dohodnutú cenu. 

3. Celková cena predmetov plnenia zmluvy je 7177 Euro. 
Spoločnosť Longbow s.r.o. nie je platcom DPH. 

3.1. Cena tovaru tejto zmluvy je uvedená v EUR (€) a je stanovená v zmysle 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 a dodanie 
certifikátu CE. 

3.2. Zmenu ceny z dôvodu zmien vstupných surovín , energie a palív, zmeny colných, 
daňových a cenových predpisov ovplyvňujúcich ~truktúru dohodnutej ceny je možné 
upraviť len písomnou formou odsúhlaseného dodatku ku KZ. 

4. Platobné podmienky: 
Cena predmetu zmluvy je splatná na základe splnenia dodávky do miesta určenia proti 
faktúre. Splatnosť faktúry je rozdelená čiastkovo v pomere: 70% sumy je splatnej do 30 
dní od dodania tovaru na miesto určenia, 30% sumy je splatnej do 60 dni od dodania 
tovaru na miesto určenia. 

5. 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 24 mesačnú záruku, ktorá začína plynúť 
písomným prevzatím prístrojov predmetu zmluvy. 

8. Zmluvné pokuty: 
8.1 V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu 
vo výške 0,03 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. 
8.2. Pri omeškaní platby môže byt kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 
0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

9. Ostatné ujednania: 
9.1 Akékoľvek zmeny a doplnky môžu byt vykonané výlučne dvojstrannou písomnou 
dohodou účastníkov vo forme čfslovaných dodatkov ku KZ. 
Všetky dodatky ku kúpnej zmluve musia byt podpísané 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 záväznosť KZ svojimi podpismi. 
9.3 Práva a povinnosti 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 platnosť dnom jej podpfsania zmluvnými stranami a 
účinnosť dnom nasledujúcim po dni zverejnenia na internetovej stránke. 

Za kupujúceho: 
Meno: JUDr. Ing. Martin Cimrák 
Funkcia: riaditeľ nemocnice 
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Za predávajúceho: 
Meno: PhDr. Dušan Čiča 
Funkcia: konateľ Longbow S.r.O. 
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