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Uzatvorená ni2!:šie. uvedeného dňa~ mesiaca a roka medzi účastníkmi: 

L Predávajúci: POLYMED medical SK, s.r.o. ( ďialej len 
Predávajúci ) 
Zámocká 30. 811 O 1 Bratislava 
1č~o: 36365785 
DIČ': 2022197 J 4 
rč DPJ-1: SK202219714 
Zastúpený: Jaromír Joukl - konateľ 
spoločnosti 

Obchodn~i register ·-·vedený Okresným súdom 
Bratislava oddiel Sro, vložka 40884/B 

2. Kupujúci: Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca. DrSc. 
Zlaté Moravce (ďialej len Kupujúci) 
Bernolákova 4, 953 O l Zlaté Moravce 
IČO: 17336015 
DIČ: 2021059106 
Zastúpená: JUDr.lng.Ma11inorn Cimrákom 
Bankovné spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu : 0232143908/0900 

Takto: 

Predmet zmluvy 

1. Prechívajúci sa zavädzuje pbdľc tejto zml.U\:y dodať kupujúcemu: 4ks 
Injekčný dávkovač SINO 50C6 a 1 ks lnfuzný stojan heav~-. 

2. Predávajúci sa zavädzujc dodaný tovar uviesľ do prevádzky. z~1 školiť 
obsluhu a inštaloval· pristroj v súlade sp zákonpm i:. 140/ 1998 Sh. v znení 
neskorších predpisov a vyknnávadmi predpismi. 

3. Kupujúci sa zavädzuje tovar uvedený v predchádzajúcom odseku od 
prediivajliceho odobraf za predpokladu. 7e tov~ff hmle spÍňaľ po:1.iadavky 



obsiahnuté ,. tej to zml uvc a \' obecne záväzných predpisoch a zaplatiť 
predávajúcemu dohodnutú kupnú cenu . 

Čl. II. 
Kupná cena 

1. Predávajúci a kupujúci sa dohodli . že tovar uvedený v článku l. tejto zmluvy 
predávajúci dodá kupujúcemu za : 

2 579,52 EURO 

2. Celková cena sa rozumie vrátane cla a DPH, a všetkých ostatných náležitostí 
tak, že je konečná, pevná a neprekročiteľná. 

3. Za zdaniteľné plnenie zmluvné strany považujú každú dodávku tovaru, ktorú 
predávajúci dodá kupujúcemu a kupujúci dodávku potvrdí na dodacom Jiste. 

4. Kupujúci zaplatí cenu za tovar na základe faktúry, a to prevodom uvedenej 
sumy na bankovné konto predávajúceho, ktoré je uvedené hore. Faktúra bude 
obsahovať označenie predávajúceho a kupujúceho vrátane daňových údajov. 
fakturovanú sumu, odvolanie na túto kupnú zmluvu, l:íslo faktúry. dátum a 
podpis. K faktúre bude pripojený protokol o predaniu a prevzatiu. 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom 
odseku, je kupujúci oprávnený faktúru vrátiľ. 

6. Podmienkou faktúrovania je dodanie tovaru, jeho uvedenie do prevádzky. 
inštalácia a zaškolenie obsluhy a protokolftme predanie a prevzatie. 

7. Cena je kalkulovaná ako predajná, do sídla kupujúceho, vrátane nákladov na 
dopravu, balenie a manipuláciu. Zaškolenie obsluhy bude vykonané bezplatne. 

8. Predávajúci sa zavädzuje bezplatné z l ikvidovať všetok obalový materiál. ktorý 
bude dodaný s tovarom. 

{ 'I. II 1. 
Čas a miesto dodania tovaru 

l. Tovar bude dodávaný dopravnými prost riedkami predávajúceho. 
2. Tovar bude dodaný najneskôr do štyroch týž9ňov od podpísania kupncj 

zmluvy. 
Predávajúci je povinný nahlásiť min. dva dny vopred predpokladaný termín 
dodania a uvedenia do pre'vádzky na oddeleniu. 

4. Vlastnické právo k dodanému tovaru prechádza na kupujúceho po zaplateniu 
faktúry. 

5. Predávaj úci sa zavädzuje tovar dodať a predať kupujúcemu do š tyroch týždňov 
po podpísaniu kupnej zmluvy. Dr1om predania sa rozumie deň podpísania 
predávaceho protokola, teda po uvedeniu do prevádzky a inštalácii tovaru vr. 
zaškolenia ohsluhy. 

6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho od času podpísania 
predávaccho protokola. 



Čl. IV. 
Doklady vzťahujúce sa k tovaru 

L. Spolu s tovarom je predávajúci povinný dodať všetky doklady, ktoré sú potrebné 
k používaiúu tovara, a ktoré osvedčujú technické požiadavky na zdravotnícke 
prostriedky. ako napr. návod k použitiu . záručný list, vyhlásenie o zhode. 

Čl. V. 
Odpovedno~ť predávajúceho za vady tovaru 

· 1. Predávajúci poskytuje na tovar záruku po čas 24 mesiacov odo dňa 

obojstrarmého podpísania predávaceho protokola.Vady, k výskytu ktorých 
dôjde v záručnej lehote, odstráni predávajúci opravou, popr. výmenou 
príslušneho komponenta. 

2. Poskytnutá záruka značí, že dodaný tovar bude po čas uvedený v odseku 1 plne 
funkčný a bude mať vlastnosti odpovedajúce obsahu technických noriem, 
poprípade ďaľších technických požiadavkov alebo noriem. napr. ISO, ktoré má 
daný tovar spÍňať, a ktoré sa na <laný tovar vzťahujú, a bu<le mať vlastnosti 
uvádzané výrobcom alebo predávajúcim. 

3. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru. ktoré boli spôsobené nevhodným a 
neodborným používaním v rozpore s návo<lom na používanie, ktorý bol 
doručený kupujúcemu. Predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o tom~ akým 
spôsobom treba s tovarom zaobchádzal". 

4. Zjavné vady tovara. teda vady, ktoré mozno z istiť pri preberaniu tovara 
kupujúcim, musia byť kupujúcim reklamované na predávacom protokoli alebo 
okamžite následnou písemnosťou. 

5. V ostatnom platia pre uplatňovanie a spôsob odstrat'lovania vád príslušné 
ustanovenia obchodného zákoníka. 

Čl. Vl. 
Odstúpenie od zmluvy 

l. Kupujúci má prúvu odstúpi ť od tejto zml uvy v prípade, že predávajúci mešká 
s dodávkou tovaru dlhšie ako jeden mesiac. 

2. Predávajúci má právo od tejto zmluvy odstúpiť v prípade: /.e kupujúci bude 
meškať s platbou dlhšie ako 2 mesiace. 



Čl. VII. 
Zmluvné pokuty 

1. V prípade. že bude kupujúci meškal° s úhrádzanim laktúry o viacej ako 1 O dní. 
má predávajúci právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,02<Yr, z dlžnej sumy 
za každý deň meškania. 

2. V prípade, že bude predávajúci meškať s dodaním zásielky o \' iacej ako 1 O dní. 
má kupujúci právo účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0.021Vi1 z dlužncj sumy za 
každý deň prodlenia. 

Čl. VIII. 
Záverečné ujednania 

1. Táto zmluva na býva účinnosti dňom podpísania oboch strán. 
2. Všetky ďalšie ujednania môžu byť učinené len formou písomného dodatku, 

podpísaného obidvoma stranami. 
3. Všetky spory, ktoré vzniknú medzi kupujúcim a predávaj úcim ohľadne i'iešenia 

právnych vzťahov, riešených touto zmluvou. ak nebudú ukončené zmierom, 
budú riešené pred súdmi Slovenskej republiky. 

4. Túto kupnú zmluvu podpisujú štatutárny zástupcovia kupujúceho a 
predávajúceho. 

5. Táto kupná zmluva _1c spísaná v dvoch výtlačkoch, z ktorých každá strana 
obdrží jeden. 

Brati s lavaldňa 30. 7.20 14 
POlYMED medlcal SK, a.r.o. 
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Mestská nemncnica 
Prof. MUDr Rudolfa Korca 
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