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Zmluva o nájme lekárskeho prístroja 

(ďalej len ,.,zmluva") 

uzavretá podl'a § 663 a nasl. zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

medzi zmluvnými stranami: 

l. Rocbe Slovensko, s.r.o. 
Sídlo: Cintorínska 3/A. 811 08 Bratislava I 
IČO: 35 887 117 
Právna fonna: spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, vložka Č. 31845/8, odd.: Sro 

DIČ: 2021832087 

IČ DPH: SK 2021832087 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s. 

V mene ktorej konajú: Irig: Tatiana Godarská, prokurista 
Ing. Ladislav Štefančík - na základe plnej moci zo dňa 31.03.2011 

(ďalej len ,.prenajlmoter') 

2. Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
Sídlo: Bernolákova 4, 953 34 Zlaté Moravce 
IČO: 17336015 
Právna fonna: príspevková organizácia 

DIČ: 2021059106 
rč DPH: nie sú platcami DPH 

Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa, a.s. 
Čislo účtu: 0232143908/0900 
V mene ktorej koná: Michal Grujbár - riaditeľ 

(ďalej len "nájomca") 

(ďalej spolu ako ,.zmluvné strany" alebo jednotlivo ako ,.:zmluvná strana") 



I. 
Predmet a účel Zmluvy 

1. 1 Prenajimateľ je výlučným vlastníkom lekárskeho prístroja cobas e 411 s prísJulenstvom 
slúžiaceho na klinickcrbiochemickú diagnostiku in \1;tro, ktorého výrobné čís lo, presn)' teéhnický 

popis a zoznam vybavenia sú uvedené v Prílohe Č. 1 (Typový list lekárskeho prístroja), ktorá 
tvori nedeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (ďalej len ,,lekársky pristrof'). Prenajímateľ týmto 
vyhlasuje, že je oprávnený s lekárskym prístrojom nakladať a prenechať ho do užívan ia 
nájomcovi. 

I .2 Lekársky prístroj uvedený v bode 1.1 tohto článku Zmluvy mal nájomca v období od 22.11.2012 
do 22.5.2013 v uživaní na základe Zmluvy o výpožičke lekárskeho prístroja, uzatvorenej medzi 

zmluvnými stranami dňa 12.11.2012. Platnosť uvedenej zmluvy sa skončila dňa 22.5.2013 a na 
základe ich vzájomnej vôle sa rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu. 

1.3 Vzhľadom na skutočnosť, že prenajímateľ chce prenechat' lekilrsky pr/stroj do užívania 
nájomcovi za účelom klinicko-biochemickej diagnostiky in vUro a že nájomca má záujem 
lekársky prístroj užívať. uzatvorili zmluvné strany túto Zmluvu. 

1.4 Touto Zmluvou prenajímateľ prenecháva oajomcoví do dočasného užívania (nájmu) lekársky 
prístroj špecifikovaný v Prílohe č . I k tejto Zmluve a nájomca sa zaväzuje platiť za užívanie 
lekárskeho prístroja nájomné, a to za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

1.5 Nájomca vyhlasuje, že je v súlade so všetkými aplikovatel'nými právnymi predpismi oprávnený 
lekársky prístroj užívať na dojednaný účel. 

1.6 Účelom tejto Zmluvy je úprava vzájomných vzťahov medzi zmluvnými stranami, ktoré vznikajú 
pri nájme lekárskeho prístroja. 

1.7 Po ce lú dobu trvania tejto Zmluvy ostáva lekársky prístroj vo vlastníctve prenajfmateľa. 

II. 
Nájomné 

2.1 Nájomca sa zaväzuje platiť za užívanie lekárskeho prístroja nájomné mesačne vo výške 300,

Euro (slovom: tristo Euro) bez DPH. K nájomnému bude pripočítaná DPH v zákonom stanovenej 
výške. 

2.2 Povinnosť nájomcu platiť dojednané nájomné vmika dňom účinnosti tejto Zmluvy. Zmluvné 
strany sa dohodli, že v pripade, ak dôjde k nadobudnutiu úči nnosti tejto Zmluvy v priebehu 
kalendárneho mesiaca, prvé nájomné obdobie bude trvať odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto 
Zmluvy do posledného kalendárneho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca a nájomca je 
povinný zaplatiť za toto prvé nájomné obdobie nájomné vo výške mesačného nájomného podľa 
čl. ll. bod 2.1 tejto Zmluvy. Nájomné za prvé nájomné obdobie bude fakturované k 25. dňu 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom táto Zmluva nadobudla účinnosť. 
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2.3 Nájomné je splatné mesačne na zäk1ade faktúry. ktorú vystavi prenajímateľ a wie nájomcovi na 
adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy. Nájomné bude fakturované za kalendárny mesiac vždy k 25. 
dňu v príslušnom mesiaci. 

2.4 Nájomca sa zaväzuje zaplatiť nájomné za príslušný mesiac do 60 (slovom: šcsťdesiat) dni odo 
dňa vystavenia faktúry prednostne bankovým prevodom na účet prenaj ímateľa uvedený na 
faktúre, pokial' sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

2.5 Záväzok nájomcu zaplatiť nájomné sa považuje za splnený okamihom pripísania peňažných 
prostriedkov zodpovedajúcich splatnému nájomnému na účet prenajímateľa . 

2.6 Ak sa nájomca dostane do omeškania s platením nájomného, je prenajímatel' oprávnený uplatniť 

si II nájomcu úrok l omeškania vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania 
s platením nájomného. Právo prenajímateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

m. 
Práva. poViDDOSli preuajfmatc:r. 

3.1 Prenajímateľ na 7.áklade tejto Zmluvy prenecháva nájomcovi do dočasného užívania lekársky 
prístroj vymedzený v Prílohe Č. I tejto Zmluvy po dobu účinnosti tejto Zmluvy a za podmienok 
stanovených v tejto Zmluve. 

3.2 Keďže lekársky prístroj sa. ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy nachádza nainštalovaný v mieste 

nájomcu z dôvodu predchádujúceho zmluvného vzťahu s prenajímateľom, nájomca týmto 
vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že: 

a) lekársky prístroj je spôsobilý na užívanie na prevádzku a na účel podľa tejto Zmluvy 
(laboratórne užívanie), 

b) lekársky prístroj sa ku dňu podpisu tejto Zmluvy fakticky nachádza v mieste nájomcu ajc 
riadne nainštalovaný, 

c) personál nájomcu, ktorý bude s lekárskym prístrojom pracovat', je ohl'adne obsluhy 
lekárskeho pnstroja riadne poučený a wkolený, 

d) nájomca má k dispozicii potrebné doklady nevyhnutné na prevádzku lekárskeho pristroja., 

vrátane návodu na obsluhu lekárskeho prístroja v slovenskom jazyku. 

3.3 Prenajímateľ sa zaväzuje na vlastné nákJady poskytovať nájomcovi po dobu účinnosti tejto 

Zmluvy autorizovaný servis lek8rskeho prístroja; uvedené sa vzťahuje výlučne na prehliadky 
lekárskeho prístroja v zmysle pokynov a odporúčani výrobcu a vykonávanie servisných úkonov 

majúcich pôvod V povahe lekárskeho pristroja aleba vyplývajúcich z beŽllého opotrebenia 
lekárskeho prístroja. Servis lekárskeho pristroja spočívajúci vodstraňovani vád lekárskeho 
prístroja vzniknutých z dôvodov na strane nájomcu (najmä. nie však výlučne porušením 
povinností nájomcu podl'a Č. lV. tejto Zmluvy), vrátane náhodne vmiknutých vád (napnldad 

škoda v:miknutá vodou z vodovodného potrubia, elektrický skrat a pod.), bude uskutočňovaný na 
náklady nájomcu podľa aktuálneho servisného cenníka prenajímateľa. 

3.4 Nájomcaje povinný oznámiť vadu lekárskeho prístroja alebo potrebu vykonať iný servisný úkon 
na lekárskom prístroji bez zbytočného odkladu PO jej zistení na Č. tel. 02-57 IO 36 88, inak 
zodpovedá prenajfmatel'ovi za škodu, ktorá nesplnením tejto povinnosti na lekárskom prístroji 
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vznikla. Nájomca omámi prenaj ímateľov i popis a dôvod vzniku vady alebo potreby vykonať 

servisný úkon. 

3.5 Prenajímateľ je povinný zabezpečiť servisného technika do 2 pracovných dní od nahlásenia vady 
alebo potreby vykonať iný servisný úkon. Servisný technik je povinný odstrániť vadu alebo 

uskutočniť iný servisný úkon na lekárskom prístroji v primeranej lehote v závislosti od 

závažnosti vady alebo servisného úkonu a s odbornou starostlivosťou . Ak nedôjde k odstráneniu 
vady alebo vykonaniu servisného zásahu do 3 pracovných dní od nástupu servisného technika, 

bude prenajímateľ y nasledujúcom mesiaci fakturovať mijomeovi nájomné znížené o alikvotnú 

čiastku za každý deň nasledujúci po uplynutí lehoty 3 pracovných dnJ od nástupu servisného 
technika, v ktorom nebol lekársky prístroj v prevádzke. Uvedené lehoty a nároky nájomcu sa 

nevzťahujú na odstraňovanie vád vzniknutých Z dôvodov na strane nájomcu, vrátane nabodne 
vzniknutých vád. Prenajímateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne nájomcovi v dôsledku 
toho, že lekársky prístroj nie je po dobu odstraňovania vadyalalebo uskutočňovania servisného 
úkonu v prevádzke. 

IV. 
Práva a povinnosti nájomcu 

4.1 Nájomca je povinný bezodkladne Zmluvu zverejniť v súlade so zákonom Č. 546/2010 Z.z .• 
ktorým sa dopiňa zákon Č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v zneni neskorších predpisov a 

ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony. Následne je nájomca povinný bezodkladne po 
zverejneni Zmluvy predložiť prenajímateľovi plsomné potvrdenie o zverejnení Zmluvy. 

4.2 Näjomca vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že lekársky pristroj nemá ku dňu 
podpisu tejto Zmluvy žiadne zjavné ani skryté vady, o ktorých by mal nájomca vedomosť a že 
lekársky pristroj je plne funkčný a spôsobilý na užívanie na dojednaný účel. Prenajímateľ 

nezodpovedá za vady, o ktorých nájomca v čase podpisu Zmluvy vedel alcbo s prihliadnutim na 

všetky okolnosti musel vedieť a prenajímateľovi ich neomámil pri podpise tejto Zmluvy; najmä 
odstránenie takýchto vád sa uskutoční na náklady nájomcu. 

4.3 Prenajímateľ ostáva po dobu trvania nájmu vlastníkom lekárskeho pristroja. pričom nájomcovi 
nevzn iká akékol'vek právo na nadobudnutie lekárskeho prístroja do vlastníctva. 

4.4 Všetky zmeny ohľadne lekárskeho prístroja, najmä pokiaľ ide o miesto inštalácie a pripojenie na 
iné prístroje a zariadenia. si vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas prenajimateľa. 

4.5 Nájomca sa zaväzuje lekársky prístroj riadne užívať na účel dohodnutý v Zmluve, je povinný 

s odbornou starostlivosťou lekársky prístroj chrániť pred poškodenim, odcudzením, 

7Jlehodnotenim, stratou alalebo zničenlm. Nájomca nesmie bez predchádzajúceho súhlasu 
prenajímateľa uskutočniť na lekárskom prístroji žiadne zmeny alebo zásahy. 

4.6 Nájomca je povinný zabezpečiť, aby lekársky prlstroj obsluhovali ti. mali k nemu prístup len 

oprávnené osoby, ktoré boli zodpovedajúcim spôsobom zaškolené. 

4.7 Nájomcaje povinný bezvýhradne dodržiavať pokyny prenajímatel'a a/alebo výrobcu lekárskeho 

prístroja ohľadne údržby a používania lekárskeho prístroja. 
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4.8 Nájomca je povinný umožniť prenajímatel'ovi na požiadanie kedykol'vek prístup k lekárskemu 

prístroju. 

4.9 Nájomca nesmie prenechať lekársky prístroj na užívanie inej osobe, ani ho zaťažiť, dať ako záloh 
či záruku, bez predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímatel'a. Pri porušení tohto zákazu je 

prenajímatel' oprávnený od Zmluvy odstúpiť. 

4.10 V prípade vzniku škody na lekárskom prístroji v dôsledku poškodenia, odcudzenia, straty, 

zničenia alebo inej škody na lekárskom prIstroji sa nájomca zaväzuje nahradiť prenajímateľovi 

vzniknutú škodu. Vzhl'adom na uvedené sa nájomcovi odporúča, aby pre tieto prípady dojednal 

zodpovedajúce poistenie. Výška poistného plnenia zo strany príslušnej poisťovne však nemá 
vplyv na výšku náhrady škody voči prenajímateľovi. Prenajímatel' škodu vyčísli a v jej výške 
vystaví faktúru. Pre prípad totálnej škody sa stanovuje maximálna hodnota lekárskeho prístroja 
32.200,- Euro (slovom: tridsaťdvatisícdvesto euro) bez DPH. Vyčíslená škoda bude úmerná 

poškodeniu lekárskeho prístroja ajeho skutočnej aktuálnej hodnote zníženej o hodnotu 

amortizácie. 

4.11 Nájomca plne zodpovedá za škody spôsobené lekárskym prístrojom a/alebo v súvislosti 
s prevádzkovaním lekárskeho prístroja tretím osobám alebo na majetku nájomcu. Týmto nie je 

dotknutá zodpovednosť výrobcu a/alebo prenajímatel'a za škodu podl'a zákona č. 29411999 Z.z. 
o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v zneni neskorších predpisov. 

4.12 Prenajímateľ môže požadovať vrátenie lekárskeho prístroja pred uplynutím doby, na ktorú je táto 
Zmluva uzavretá, ak nájomca neužíva lekársky prístroj riadne alebo ak ho užíva v rozpore 

s účelom Zmluvy. 

4.13 Porušenie povinností nájomcu stanovených v tomto článku Zmluvy sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy. 

v. 
Trvanie a skončenie Zmluvy 

5.1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 3 roky odo dňa podpisu tejto Zmluvy oboma 

zmluvnými stranami. 

5.2 Táto Zmluva zaniká iba: 

a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná; 
b) písomnou dohodou 2'Jllluvných strán ku dňu podpisu dohody alebo k inému dňu, na ktorom 

sa zmluvné strany dohodnúj 
c) odstúpením, pričom odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká, keď je prejav vôle ukončiť 

platnosť Zmluvy doručený druhej zmluvnej strane, pokial' v odstúpení nie je ustanovený iný 

dátum skončenia Zmluvy; 
d) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia 

dôvodu so 6 - mesačnou výpovednou dobou, ktorá začlna plynúť prvý deň kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po mesiaci, kedy bola výpoved' jednej zmluvnej strany doručená 

druhej zmluvnej strane. 
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5.3 Prenajímateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v zákone a vtedy, 

ak: 
a) nájomca je v omeškaní so zaplatením faktúry, ktorou bolo vyúčtované nájomné, dlhšie ako 

30 dni po dni splatnosti faktúry; 
b) nájomca umožni užívanie lekárskeho prístroja inej osobe. alebo lekärsh.J' prístroj zaťaží bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu prenajímateľa; 

c) nájomca neužíva lekársky prístroj riadne (čl. IV. Zmluvy) a/alebo v siJlade s účelom 
vymedzeným v tejto Zmluve. v dôsledku čoho hrozí prenajímateľovi vznik ~kody. 

5.4 Nájomca je oprávnený odstúpiť od Zmluvy vtedy. ak sa lekársky prístroj počas trvania 
nájomného vzťahu zničí alebo stane neupotrebiteľným bez zavinenia nájomcu a prenajimatel' 
nemôže poskytnúť náhradný lekársky prístroj alalebo odmietne poskytnu.ť náhradný lekársky 
prístroj. 

5.5 Odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán nezaniká povinnosť nájomcu zaplatiť 
za užívanie lekárskeho prístroja pred účinnosťou odstúpenia. ako ani nárok prenajímateľa na 
náhradu .škody alebo na úrok z omeškania.. ktoré vznikli pred účinnosťou odstúpenia od Zmluvy. 
Zmluvné strany sa dohodli. že pre prípad odstúpenia od Zmluvy nie su povinné vracať si plnenia 
poskytnuté druhej zmluvnej strane pred účinnosfou odstúpenia od Zmluvy. 

5,6 V prípade skončenia tejto Zmluvy akýmkoľvek spôsobom a z akéhokoľvek dôvodu je nájomca 
povinný vrátiť lekársky prístroj prenajímateľovi v stave, vakom ho prevzal s prihliadnutím na 
bežné opotrebovanie a bez zbytočného odkladu, Lekársky prístroj bude odinštalovaný 
prenajímateľom, k čomu je nájomca povinný prenajímateľa vyzvať. Nájomca je povinný 
umoŽJl iť prenajímateľovi prístup k lekárskemu pristroju za účelom jeho odinštalovania 
kedykoľvek. v pracovných dňoch v bežných pracovných hodinách. V prípade, ak lekársky 
prístroj po skončeni tejto Zmluvy nebude vrátený prenajímateľovi najneskôr do 14 dní odo dňa 
skončenia Zmluvy, nájomca je povinný platiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu za každý ZAčatý 
deň omeškania s vrátením lekárskeho prístroja vo výške zodpovedajúcej alikvotnej časti 

mesačného nájomného pripadajúcej na každy deň omeškania, Právo prenaj ímatera na náhradu 
škody nie je zaplatenim zmluvnej pokuty dotknuté. 

5.7 Pred uplynutím dojednanej doby nájmu alebo pri skončeni tejto Zmluvy dohodou sa zmluvné 
strany zaväzujú v dobrej viere rokovať o predíúni doby nájmu alebo o prípadnom odkúpení 
lekárskeho pristroja nájomcom za podmienok, ktoré si zmluvné strany dohodnú; toto 
ustanovenie nezakladá povinnosť prenajímateľa predlžiť dobu trvania nájmu alebo predať 
nájomcovi lekársky prístroj, ani povinnosť nájomcu požadovať predlženie doby nájmu alebo 
odkúpiť lekársky prístroj. 

VI. 
Dôverné informácie a poviDDost' ml&olivOIti 

6.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo druhej zmluvnej strany 
a mlčanlivosť o dôverných informáciách a zabezpečia. že takáto povinnosť bude v rovnakom 
rozsahu zaväzovať aj ich zamestnancov, obchodných a zmluvných partnerovalalebo 
spolupracujúce tretie osoby. 
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6.2 Dôvernými informáciami sa pre účely tejto Zmluvy rozumejú najmä táto Zmluva ajej prílohy, 
podmienky spolupráce zmluvných strán a všetky informácie, ktoré boli poskytnuté jednou 

zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnenfm tejto Zmluvy, alebo ktoré sa 
zmluvnej strane stali inak známe a to najmä, nie však výlučné, odborné a obchodné informácie 
o produktoch prenajímatel'a. 

6.3 Zmluvné strany sa najmä zaväzujú, že dôverné informácie neoznámia ani inak nesprístupnia 
tretím osobám, nezverejnia, ani nepoužijú dôverné informácie inak ako na účely plnenia svojich 
záväzkov a výkonu svojich práv podl'a tejto Zmluvy. Uvedené sa netýka poskytnutia dôverných 

informácií externým poradcom zmluvnej strany ani spolupracujúcim tretím osobám za 

podmienky, že tieto osoby budú taktiež zaviazané mlčanlivosťou na základe zákona alebo 

osobitnej zmluvy. 

6.4 Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto člaoku trvá aj po skončení tejto Zmluvy bez časového 

obmedzenia. 

6.5 Vyššie uvedené povinnosti sa nevzťahujú na povinnosť poskytnúť chránené údaje a dôverné 
informácie orgánom verejnej správy na základe zákona alebo právoplatného rozhodnutia súdu 
alebo iného orgánu verejnej správy. Takúto skutočnosť povinná zmluvná strana neodkladne 
písomne oznámi druhej zmluvnej strane. Zmluvná strana, ktorá má takto dôverné infonmicie 
poskytnúť, je však povinná využiť všetky existujúce prostriedky v súlade s právnymi predpismi 

na odmietnutie alebo obmedzenie omámenia a sprístupnenia dôverných informácií. 

6.6 Prenajímateľ súhlasí s tým, že nájomca zverejní túto Zmluvu, jej dodatky a faktúry súvisiace so 

Zmluvou na webovej stránke nájomcu a v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády 
Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 54612010 Z.z., ktorým sa dopíňa zákon č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v mení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopíňajú niektoré 

zákony. 

6.7 Každá zmluvná strana zodpovedá druhej zmluvnej strane za škodu spôsobenú porušením 

povinnosti mlčanlivosti. 

VII. 
Závere~né ustanovenia 

7.1 Táto Zmluva nahrádza každú písomnú alalebo ústnu dohodu medzi zmluvnými stranami 

ohľadne predmetu Zmluvy. 

7.2 Právne vzťahy vyplývajúce z nájmu neupravené touto Zmluvou sa riadia osobitnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka o príslušnom zmluvnom type, pokiaľ v tejto Zmluve nie 
je dojednaná odchýlna právna úprava. Ostatne právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa 

riadia všeobecnými ustanoveniami Obchodného zákonníka o záväzkových vzťahoch (§ 261 -
408 Obchodného zákonníka), pokiaľ v tejto Zmluve nie je dojednaná odchýlna právna úprava. 

7.3 Táto Zmluva je platná dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Táto 
Zmluva nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného potvrdenia o zverejnení Zmluvy 
nájomcom prenajímateľovi; nie však skôr ako bude Zmluva prvý krát zverejnená v súlade so 
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zákonom Č. 54612010 Z.z., ktorým sa dopiňa zakon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v meni 

neskoršich predpisov a ktorým sa menia a dopiňajú niektoré zákony. 

7.4 Zmluvné strany sa zavizujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s 

ňou budú rie~né zmierom. 

7.5 Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor rozhodne vecne a miestne pr/slušný slovenský 

súd určený podľa procesných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

7.6 Táto Zmluva môže byť doplnená a zmenená len na illiade pisomného dodatku podpisaného 

oboma zmluvnými stranami. 

7.7 Pokial' niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné alebo nevykonatel'né, nemá to 

vplyv na platnosť, účinnosť alebo vykonateľnosť ostatných ustanoveni tejto Zmluvy. V prípade, 

že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, alebo sa 

následne takým stane, zavlzujú sa zmluvné strany, že ho nahradia ustanovením, ktoré najviac 

zodpovedá ich pôvodnej vôli. 

7.8 Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží jedno 

vyhotovenie Zmluvy. 

7.9 Zmluvné strany vyhlasujú, k si túto Zmluvu prečítali,jej obsahu porozumeli a súhlasia s ním a 

že Zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú svoje podpisy. 

v Bratislave, dňa 15.05.2013 

Roche Slovensko, s.r.o. 

Ing. Tatiana Go á, prokurista 

Prílohy: č. I Typový list lelcárskeho prístroja 

Plná moc 

V Zlatých Moravciach, dňa .. 2?,. . .r.. .. #..~~ .. 

Mestská nemocnica prof. MUDr. Rudolfa 
Korca, DrSc. Zlaté Moravce 
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PrOoha č. 1 
Typový list lekárskeho pr/stroja 
cobas e 411 analyzer 
Casť A - $pecifikácia lekárskeho prfstroja 
I. Spi"": 

2. Výkon: 

3. Materiál vzorky: 

l. Kapacl1a pre norkr. 

5. Typy vzorkových 

Ikúmaviek: 

6. Objem vzort<y: 

7. Čiarowt kód pre nOfky: 

8. Reagencie: 

9. Kyvety: 

1 D. Spotreba vody: 

ll . Konlrolno! ,...nOdUI: 
12. RozhI"BtÚll: 

13. Poiiadavky na pripojenie 

do elektrickej .Jete: 

llt.Rozmery: 

15. Hrnouw.t. 

18. Certifilu1icla: 

17. Prislulenlltvo lelu1inkeho 

prfstroja I: 

p'noautomatický systém modom access pre imunochemicku analýzu 

disková alebo rackova verzia 

do 88 testov/hod. 

sérum, plazma. moč 

disková verzia - 30 vzoriek v disku 

racková verzia - 75 vzoriek v 15 stojanoch 

urgentné vzorka - rubovofná vorn;:! pozkja (disk) resp. STAT port raek 

5 - IO ml primárne (16xl00. 16x75, 13xlOO, 13x75 mm) 

2.5 ml sample Hitachi cup 

skúmavka na skúmavke 16x751100 mm 

5 - 50 ~Vmeranie 

Codel28. Codabar (NW 7). Interleaved 2 z 5, Code 39 

18 súprav na palube 

jednorazové plastové 

3 1/250 testov 

PC vybavené proceSOrom Pentium IV. IS" SVGA dotykový displej 

RS 232 + ilitandardné rozhrania (USB. Ethernet. sériQ\lé, atd.) pre komunikáciu 

100 -125/200-240 V AC, 50 alebo 60 Hz 

spotreba 1000 VA (diSk), 1250 VA (rack) 

disková verzia - vý$ka 80 cm, hfbka 7",,5 cm, šlrka 120 cm 

racková verzia - výäka 80 cm, hfbka 95 cm, šfrb 170 cm 

disková verzia - 170 kg, racková verzia - 2"'0 kg 

CE. UL. C-UL 

0484126300 1 

0484114000 l 

06547630001 

04905148018 

11933159001 

11800507001 

11776576322 

11706799001 

11706802001 

11902997001 

11903004001 

11906984001 

05151643001 

05693403001 

05268592001 

04893565001 

local item 

Jocal item 

cobas e 411 system table 

cobas e 411 system table side extension 

OVO Sumer LG GE2"NU 

Man. Oper. cobas e "11 EN 

Adapter SysClean 

Elecsys 20 l O CleanLiner 

CaISet Vials 

Assay Tip 2010 

AssayCup2010 

RO Standard Rack 0001-0050 

RO Standard Rack 0051 -01 oo 

Racktray IM, 75 positions 

Measuring celi 

SW USER 02-02 COBAS E ." 
SW lNTERNATlONAUSATlON E411 Vl .2.6 

Tauch Pen (for 1FT screen) 

Printer HP 2035 

oplO interface RS-232 

\ local item OVO RAM (médium) 

ŕJ ~ obchodnom pripade m6te byt' dodlllé detko uvedene prll lukns;M IIIebo len niektoré. Presný loznam dodaného prf!.!lltenstv8 

\1'c:., JektII~keho prl!troja bude uvedený \I pre!le(SCOlTl protokole. 



l 
Casť B- $pecifikácia servisu pri nájme. VÝPQžičke a ose zmluvách 

Servisné prehliadka: 

Autorizovaný servis 

Roche Slovensko S,r.O., Divfzia Diagnostics, Lazaretská 12, 811 OB Bratislava 1 

bezplatné odstránenie porúch na prfstroji majUce pôvod v povahe pristfoja 

bezplatná prevenHvna údržba (servisná prehliadka). 1 x za 12 mesiacov 

odplatný servis porúch prfstroja nad rámec bezplatného servisu 

Spoločnosť Roche Slovensko. s.r.o. vykoná na žiadost' zákaznfka periodickú 

servisnú prehliadku prfstroja 1)( za obdobie 12 mesiacovlv lehotách určených 

výrobcom. ktorej obsahom je: 

8) Vyť:istenie vnútorných časti prrstroja 

b) Namazanie pohyblivých mechanických častf 

e) Výmena ND z údr1.bového kitu 

d) Justácia a otestovanie funkčnosti v diagnostickom programe 

Bezplatnj ......... ne_Je no _nie __ ~"'ho malenalu': 
a) nevzťahuje sa 

bl 
cl 
dl 

Bezplatný ......... nevztalluJe na .................. lvadno! diely IelUlrok"'" prfotroja: 

11996908001 SIPPER PROBE ASSV S1e 

05047692001 P NOZZLE 3 BOX ASSV 

Bezplatný ....... vocIoiIml a UPS n ... hHla (hnIdene .... jomcom): 

1. spotrebný materiál 

2. náhradné diely 

i Akýkol'vek mSllh do prfSlTOja je oprávnen' urobil iba osoba na IO oprávnená podra weobecných platných predpisov, s odobrným v.ldelanim 

.l . =,"::,:' "oni jo '0'''''","" ,,_-, .,"'" ."""""",ti R"", Sl_ ...... ,~ ..... mm"'M",om ."""","",,, RodI, 

e Dodllvky reagencii 8 spotrebného matet'11I11l se uskutoer'lujú na ukl3de osobitnjch objedntvok Uksmika. 
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[ """lsan.,PLNOMOCENS1VO 

i 

Rocha Slownako, • . r.O. 
so sIdIom: Cintorlnska 3IA. 811 08 Bf1IIis/ava 
ICO: 35887117 
Zapisan": \I obc:tlodnom registri Okresného súdu 
Bratislav. I, oddiel Sro. ~o.f:k. e. 31804518 
V mene ktorej konajú: 
RNDr. Beáta aenové, konatel'1l:a 
Ing. Tatiana Goc:ta",U, prOkurista 

splnomocr\uje 

j Ing . ..... dl.,.v. 6tefentflul 
I Dátum narodenia: 9. april. 19&0 

BydliskO: Lotyiskj 20, 821 06 Bratislave 
Rodne eIslo: 600409f1231 
Pozrela: Financial Manlger DIagnostics 

na: 

konanie II mene Rocha 5blensko, $.r.o. \/o veciach 
tY\lajUcleh ta elnnosti divtz;e Oiagnosllcs. a IO najmi: 

a) prtvnycl! 'atahov k tekirskym pristrofom \IO 
vlastnlctYe spofoCnosli Rochel s.over.ko. s .r.o., 
alebo klO~ II budúcnosti bUdU vo vtestnlctlle 
R:oc:he SIoven"'o. s.r.O. sa z6kaznlkmi spoločnosti 
Roehe S1oveMko, $.r.o.: 

POWER OF ATTORNEY 

Roche $lO\I...wco. ' .r.o. 
SeMed at: CIntorinska 31A, 811 08 Bratíslava 
ID Number: 35 887 117 
Registered at: Commem.l Registry of the Dislrict 
Court Bratislava I, Se<:. Sro, Insert No. 318451B 
Represented by: 
RNDr. eeáta Ballovi, Executive 
Ing. Tati.na God.rska, Pracuris! 

her.by .ppolnls 

Ing. Ladl"av $tetant-Ik 
Olte of biM: 9th ApA 1960 
Address: Lcry&a1utl20, 821 06 Bratislava 
Peraonalldentfficlllon No.: 000409I7231 
POlition: Finandal Mlnager Diagnostics 

acting on behalf of Roche $ovenMO, S.r.o. in 
quntionl t'8fated IO Diagnoatk:s Oivtlfon. _peci_ly 
conc:emlng: 

l) Iegaf relatiOns ~ the medical deYlces OWneCI by 
Roche Slovensko . • . r.o., or which wil be owned by 
Rod'Ie SIovenako. S.r.O. in the future, with the 
C:tJttOtMrI ol Roche $Ioveml«l, S.r.o .; 

b) Pf*vnych -ntaheY so zAkaZnikmi spoločnosti b) 
Rod1e Slovensko, u .o. II obllistl S8Msnycn .,uliet) poskytovanych ukaznlkom oa prtstrojOCh 

legal relations with c:ustomel'l of Roche Slovensko. 
• . r.o. related 10 perfonnlng the maintenance 
servicu on m.ciicat devices owned by the 
euatomer of by Rocha Slovensko, s.r.O.; vo vl.atnfc:tve zákaznlkoy a pristrojoch vo 

vlastnlCNe spoločnosti Rocha Sloven$l<.o, $.r.o.; 

cl právnych vzrahOl/ $o zákaznfkml spoJoenosti 
Roche Slovensko, S.r.O. v oblasti n6kupu a pred. 
servtsnjdl a diagnostickjttl, spotrebných I 
kontrolných materi6l0.,,; 

c) legal relatIoM with the cuslOmers of Roche 
Slovensko. S.r.O. In the fiald of purchase and sale 
of service al"ld diagnostIcs , control and consumable 
rnatlMia/; 

d) prävnyd'l ."tI'ahov spoločnosti Roche Slovensko, d) 
s.r.o . ." oblasti colných slutieb, skJadoyania a 

legal relalions of Roc:ne Slovensko, s.r.o. io the 
fteId rA perfctmtng !he eustom services, st0fag8 
end transport of medIcII devk:et and diagnostics, 
control Ind c:onsl.ln1llble material; 

Ilf' •• """ lekárskych prfstrojoY, S8fVfsnYd'I a 
. ,_ . _"Ý'" • kon!roln'i'" 
n'IIteriálov; 

I e j Pfŕlnych vlfShov týttajUcich .sa spfávy pohractAvok 
I spoločnosli Roth. Skwenako. ,r o , divizie 
I Olegnosticl , . to najmi. nie vtak vyhÓ\8, dOhOd o 

plneni dttu v splatkactl • ~ za Roche I 
Slovensko, s.' .o . nottrskych zip/snic obsahUiUclch I 
suhla, povinnej osoby • vykonaternoarou podI'a 'I 
§ 41 ods. 2 pbm. c) z&l<ona Č. 23311995 Zb. o 
sUdnych e~ekútoroch a exekučnej činnosti I 
~Exekučný poriadok) a o zmene a doplneni dal§tch 
loakoncv v znp.nl neskor!ich predpisov, v ktorjch 
Rodle Slovensko, s r o V'r'stupuje ako ~soba 
,j p'av l1l~na, 

e) tegaI relations conoemIng lhe credit management 
of ROChe Slovenslto, U .O., IMgnostics OM$ion, 
8IpeciaIty, bul not timited to , agreements on 
futf*,*,t of Iha debl io instalments iIInd signing of 
behalf of Rocha Slovensko, a.r.o., as the enlitled 
party. notillfy deeds including tne COf1sent of the 
oblige<l person witt'l the exec:ution according Io Art. 
41 sub. 2 tener c) of the Aci No. 233/1995 CoII. on 
Cour1 Executott artd Execution (Ekecution Order) 
and on amendment and supplemenl of other acts. 
as amended; 



( 

Roc:he Skwenlko, •. r.o, It ObIaä NIkupu 
1I'\Id.~Iov. Ikdíeb pre chlziu Ol~; 

.l """" ~C:I1 vd'" ~ IO _ ......... --""" ....... -. . I:r.o . . --- - .. . -. _. 

Ing. Laditlav stefanak je ~ .,. konenie It 
mene ROChe SIowrwoko, .. r.o. \IQ vec::t.c:h UWCIInÝCh 

..- výtui!no --. -. --1poIot:I.od RCIC:M ~O. U .O. 

V Br*Ieve dňa 31 .3. 2011 

Roche saov.n.ko ••. r,o. 

R&á.:~;;jb 

SIoYenuo. . .r.O. In the IIeId of J)UI'CMM of 
ln8tertall .nd ..w:. for the Dillgnoltlca DIviIion: 

vl 0IMIr .... ,..'ď"". ~. to,"'. bUIinaN IIdtYiI:Y . qr~ IliwIoIond_",- •• ,..,... 

Ing. l..8di8Ift $.......ak .-II be <entIDMI to aci on 
beMI d ROChI SIowenIIao, "'.0. In the "..... ItMId 

-000,_"''''--'''-'' .. cat,"" Rom. ~, u.o. 

In BrMiIIawI, che day of 3f .3.2011 

Roc::he SIoveNko ••. r .0. 

~-$I 
.................................... _ ......... . 
R . W .. ___ 

Ing, T aIti_ 

• 
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Patp:ilofl 

~ 
OS:VEDGENIE- .. 

o pravosti podpisu 

PodI'alaúhy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: RNDr. Beata Bello"', 
r.l. 595111117088, dátum DIIOCIeDia 18.1.1959, bytom Bmtislava - Sllat Mesto, Bemo\jJ[ova 2119/4, 
kto~ho(ej) totofnosl'!IOIJ1 ziItil(a) zAlr.ODI1ým spôsobom, spôsob WlaJia toto!nosti: plalnt doldad 
totofnosti - obliansky preukaz..ma oIa1cbo č!s\o: SP 427961, ktolý(l) liatinu predo mnou 
vllSlDOručne podplsal(a). Centmlny n:gister osvcdeeuýth podpisov pridelil podpisu ponodoV1! člslo O 21079912011. 
Bratislava dňa 31.03.2011 

/~ ............... z..~~ ....................................... . 

OSVEDČENIE 
o pravosti podpisu 

Mgr. Juraj Šikuta 
Not4rsky kOllCipieot 

PodI'alaúhy osvedčovania pravosti podpisov osvedčujem pravosť podpisu: 108. Tatiana Oodankl, 
r.l. 725519/9083, ditum DIIOCIeDia 19.5.\972, by10m Poprad, partizánska 697/69, ktoraIo(ej) 
_sť som zistil(a) zAIr.onným spôoobom, op6oob zistenia _: plalný doklad _ -
občiansky pmibz, sbia oIa1eboč!s\o: EB 181291, kIo<ý(l) liatinu predolDDOU vlastnoručDe 
podpfsal(a). Centt&y register osvcdeeuýth podpisov pridelil podpisu poradov6 člslo O 

:::::31.03.2011 ............ l.~ ..................................... . 
UpoZOlll<Oie' Notár legalizáciou 
IIOOsvcdčuje pravdivosť skutočnosti 
uWdzonýth v listine (§S8 ods. 4 
No_ poriadku) 

Mgr. JInj Šikuta 
Nodrsky kOllCipiem 

, 
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