
Pofičiavatc:ľ: 

a 

Vypotlčlavateľ: 

Zmluva o výpožičke 
uzavretá podr. § 659 • oul. ObliJlukeho zákoaolka 

f.lOO8fOIC 

TECOM ANALYTICAL SYSTEMS SK, . pol. s r.o. 
Majemíkova 3478/23, 841 OS Bratislava 
Zapísaná \I OR OS BA I, odd. Sro, vložka č. 46815/B 
IČO:36 80 I 402 

'.: 
'- " '- -- --.~--

Zastúpený: Harald Mitteregger. konatel' 
/ ďalej len "požičiavateľ"/ 

~- . 

Mestská nemocnica prof.MUDr.Rudolfa Korca. DrSc. 
Bernolakova 4, 953 01 Zlate Moravce 
IČO: 173360 15 
DiČ: 2021059106 

zastúpený: p.Michal Grujbar. riaditel' 
lďa lej len .. vypožičiavate'''''. 

spoločne označovani aj ako "zmluvné s/rany", 

uzavreli túto 

zmluvu o výpožičke: 

J. 

l. l. Predmetom tejto zmluvy je zapožičanie I Uedného) prístroja pod označením: analyzátor 
krvných plynov STAT PROFILE CCX+ finny NOV A BIOMEDICAL. USA. spolu s 
prislušenstvom (ďalej len .,vypofičanó vec"), na dobu do 31.3.2013 odo dňa 

protokolámeho prevzatia vypožičanej veci. Hodnota vypožičanej veci či ni 12.500E 
vrátane DPH, pričom jej hodnota bez DPH činl 10.41 7 E. 

1.2. Podrobná špecifikäcia vypožičanej veci je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že požičiavatel' dodá a nainštaluje vypožičanú vec 

vypožičiavateľovi v lehote do 2 (dvoch) dní od podpisu tejto zmluvy. 
1.4. Vypožičaná vec po celú dobu výpožičky na základe tejto zmluvy je vo vlastníctve 

požičiavateľa., pričom vypožičiavateľ počas doby vypožičan ia zabezpečuje prípadné 
opravy a údržbu vypožičanej veci na vlastné nák lady. 



II. 

2.1. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, 'h! počas celej doby platnosti tejto zmluvy bude vypožičanú 
vec používať spoločne s požičiavateľom dodávaným spotrebným materiá lom. 
špecifikovaným v ust. čl. U ods. 2,2. tejto zmluvy alo v rnnobt:ve určenom na riadnu 
prevádzku vypožičanej ved, za ktoré sa zaväzuje uhradiť cenu, uvedenú v prílohe č. 2 
tcjto zmluvy. Vypožičiavateľ berie na vedomie, že riadna prevádzka vypožičanej veci je 
možná len za použitia uvedeného spotrebného materiálu. 

2.2. Spotrebným materiálom v zmysle ust. Č J . II ods. 2. J. tejto nnluvy sa rozumejú originálne 
kalibračné roztoky, potrebné pre riadnu prevádzku vypožičanej veci. Cenová kalkulácia 
kalibračných roxlokov tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. V pripade legis latívnych zmien 
v príslušnej cenovej oblasti, alebo pri zmenách v cenovej po litike výrobcu 
zdravotníckych výrobkov sa zmluvné strany zaväzujú dohodnúť sa o cene zdravotníckych 
výrobkov ata pisomným dodatkom k tejto zmluve v lehote do IO. (desiatich) 
kalendárnych dni od omámenia niektorej zo skutočnosti. podmieňujúcej cenu 
spotrebného materiálu zo strany požičiavateľa vypožičiavateľovi . 

2.3. Požičiavateľ je povinný dodať spotrebný materiá l do 5 (piatich) 
od obdržania objednávky. Objednávky môžu byť zaslané poštou alebo 
telekomunikačných zariadeni. 

pracovných dni 
prostredníctvom 

2.4. Miestom dodan ia je nemocn ičná lekáreň v MN Zlaté Moravce. Prevzatie tovaru je 
vypožičiavate !', resp. ním určená osoba, povinná potvrdiť na dodacom liste, pričom pri 
prevzatí spotrebného materiálu je vypožičiavate!' povinný vykonať kvantitatívnu 
kontrolu dodaného spotrebného materiálu . 

2.5. Požičiavate!' spo lu s objednaným spotrebným materiálom odovzdá 
vypožičiavateľovi faktúru, ktora bude obsahovat' všetky náležitosti v zmysle zák. 
č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, ktorá je splatná v lehote do 30 dní od 
jej prevzatia. Fakturovaná cena sa považuje za uhradenú pripisaním peňaŽrl)'Ch 

prostriedkov na účet požičiavateľa. 

2 .. 6. Vady chybného spotrebného materiálu podľa reklamačného protokolu požičiavateľ 

odstráni v lehote do 10 (desiatich) kalendárnych dní od uznania dôvodu 
reklamácie, resp. reklamovaný zdravotnícky výrobok nahrad í v uvedenej lehote 
bezchybným zdravotníckym výrobkom. 

2.7. Požičiavateľ poskytne vypožičiavateľov i 12 mesačnú záruku na mechanické a elektronické 
časti požičanej veci . Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené vypožičiavatel'om 
neodbornou manipuláciou s výrobkom alebo nevhodným skladovaním výrobku. 

Ill. 

3.1. Momentom pralokolárneho prevzatia vypožičanej veci prechádza nebezpečenstvo vzniku 
škody na nej na vypožičiavatel'a. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že vypožičanú vec bude 
uživať riadne v zmysle ust. čl. II ods. 2.1. tejto zmluvy a len v súlade s účelom, na ktorý 
slúži. Miestom inštalácie vypožičanej veci je Oddelenie klinickej biochémie. V prípade 
nutnosti môže vypožičiavateľ vypožičanú vec dočasne umiestniť na iné pracovisko 
vypožičiavateľa, a to s predchádzajúcim súhlasom požičiavateľa a za predpokladu, že 
tomu nebránia všeobecné poistné podmienky v zmysle ust. čl. Hl ods. 3.2. tejto 7lTlluvy. 
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3.2. Vypožičiavateľ sa zaväzuje, že bude vypožičanú vec chrániť pred poškodením, stratou 
alebo zničením. 

3.3. Vypožičiavate!'. ani žiadna iná, ňou poverená osoba, nesmie bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu požičiavateľa prenechať vypožičanú vec na užívanie tretej osobe, inak 
vypožičiavateľ zodpovedá v celom rozsahu za škodu vzniknutú na vypožičanej veci. 

IV. 

4.1. Vypožičiavateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade porušenia zmluvnej 
povinností požičiavateľa v zmysle ust. čl. I ods. 1.3. tejto zmluvy. 

4.2. Túto zm luvu môže požičiavateľ vypovedať v prípade porušenia zmluvných povinnosti 
vypožičiavatel'a , určených v čl. III tejto zmluvy, pričom výpovedná doba je 30 (tridsa!') 
kalendárnych dní a začína plynút' od prvého dňa nasledujúceho po doručení písomnej 
výpovede vypožičiavatel'ovi v zmysle ust. čl. IV ods. 4.3 . tejto zmluvy. 

4.3 za doručenú písomnosť sa považuje podľa tejto zmluvy aj písomnosť, ktorá bola zaslaná 
doporučene poštou na adresu zmluvnej strany uvedenej na tejto zmluve v záh laví a to aj 
keď sa vrati poštou ako nedoručiteľná alebo neprevzatá v odbernej lehote a to 3. dňom 
vrátenia odosielajúcej zmluvnej strane. 

V. 

S. \. Táto zm luva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom protokolámeho odovzdania a inšta lácie vypožičanej vecí. Zmluva 
sa uzatvára na dobu určitú a to 31.03.2013 . 

5.2.1 Tuto zmluvu je možné meniť a dopiňat' len na základe pisomných dodatkov k tejto 
zmluve. 

5.3. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho po 2 rovnopisy pre každú zmluvnú 
stranu. 

5.5. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto l mluvu prečitali, jej obsahu porozumeli, il na 
znak toho, že jej obsah vyjadruje ich skutočnu a slobodnú vô ľu, pripájajú svoje podpisy. 

V Bratislave, dňa 12.11.2012 

Požičiav 

TE ClvM_f:. 
.0' -, ~~ 'c"""l; l ', ,15ft >4 5 ~C . ... 1. ;. , ~ .... . :..~ .::!~ , -,,~6 · 2 ! HI ~5 E :v. fl ~ lJoY" 
'i ',. :::, i~ .'( :'~ ' . ,AJ .. ~iI!C;C !1 ~ 

V Zlatých Moravciach, dňa .13· 1/1. Jol;. 

Vypožičiavateľ : 

--'.' -... 'l, .",;. Mnr:?vce 
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PRÍLOHA I 

Technická špecifikácia analvzd/ora Stal Profile Critical Care }(press NOYA Biomedical 

STAT PROFILE CCX 
Merané parametre: pH, pC02, pOz,sat02,Hct, tHb Na+, K+, cr, Ca+-, glukóza, 

laktát + valné analytické pozície na prípadné stanovenie Mg", úrea a kreatinínu, 

Vypočítané parametre: HCOJ, SSC, TC02, BE(ecf, eb), 01Ct, 02Cap, A, A- a002, alA, 
p02/Fi02. Rl, nCa a pH, pC02, p02 korigované na teplotu pacienta 

Neoddeliteľnou súčasťou dodávky vypožičanej veci je : 

• integrovaná riadiaca PC jednotka vr. CD-RW mechaniky 
a farebná dotyková ll" LCD obrazovka 

• riadiaci software na platforme OS MS Windows 2000 
• modul pre automatickú kontrolu akosti 
• integrovaná databáza "Pacient Data Management System" 
• Kompletný start-up kit so všetkými senzormi, membránami a roztokmi 
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PRÍLOHA 2 

Mestská nemocnica Zlaté Moravce 

cex: Critical Care Xpress 

CennIk platný od 1.1.2011 

KataIÓl· Popis Cena DPH DPH Cena 
člsl. (EUR) % (EUR) (EUR) 

b .. OPH s DPH 

Kazety reagenčných roztokov 

37164 Calibrator Cartridge cex 4 452,63 10% I 45,26 497,89] 

Elektródy 

21512 S02 Sensor pHOx/CCX 1011,22 20% 202,24 1213,46 

35221 lactate Semar (ex 1159,96 20% 231,99 1391,95 

35222 Glucose Senror (ex 1159,96 20% 231,99 1391,95 

35236 Glucose Membraoe Caps (eX 149,67 20% 29,93 179,60 

35237 lactate Membrane Kit cex 149,67 20% 29,93 179,60 

35283 pC02 Membrane Caps eex 149,67 20% 29,93 179,60 

35284 p02 Membrane Caps cex 163,05 20% 32,61 195,66 

35285 p02 Senser (ex 1159,96 20% 231,99 1391,95 

35286 I pC02 Sensor (ex 1159,96 20% 231,99 1391,95 

37264 Sodium Sensor (ex 491,80 20% 98,36 590,16 

37266 I pH Sensor (ex 908,75 20% 181,75 1090,50 

37269 Reference Sensor cex 604,03 20% 120,81 724,84 

37272 lonized Calcium Sensor (eX 181,74 20% 36,35 218,09 

37273 Potassium Senser (ex 481,08 20% 96,22 577,30 

37274 Chloride Senser (ex 245,90 20% 49,18 295,08 

Spotrebný materiál 

11272 Cleaning Solution ABG 79,67 10% 7,97 87,64 

12704 Deproteinizi ng Solution 65,76 10% 6,58 72,34 

13409 E lectrode Polishin Solution 21,91 10% 2,19 24,10 

18098 Oeproteinizing Solut ion (OOX 18,92 10% 1,89 20,81 

23397 pH ConditioninR Solution 87,67 10% 8,77 96,44 

36259 Probe & S-line STP cex 350,89 20% 70,18 421,07 

36457 W I R Pump Tube eex 307,01 20% 61,40 368,41 

37938 Hemolyzer Tubing Assy 52,08 20% 10,42 62,50 

Externá kontrola kvali a reagenčný roztoky 

22771 S02 eal ibrator pHox/eex 
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Mestská nemocnica Zlaté Moravce 

CCX: Critical Care Xpress 

Cenník platný od 1. 1.2011 

KatalÓ&. Popi, Q!na 
čr,lo (EUR) 

!>e.OPH 
. . 

Kontrola kvahty mtern", (reagenčné roztoky) a externá 

17457 Performance Check Solution 43.85 

35638 (eX ABG External Qe Multipaek 176,29 

35644 (eX (hem External Qe Multipaek 211,88 

36626 (ex ABG-3/6 Jnternal Qe Multipaek Cartridge 122,82 

36629 (ex Chem-3/6 Qe Multipaek Cartridge (NO Creat) 112,86 

Náhradné diely 

02702 Sampier Probe Cleaning Kit 10,26 

09909 Printer Paper (eX (5pcsjpkg) 27,88 

38846 Capillary Clot Catchers (250 pes) 81,36 

Servis 

do Doba opravy 29,54 

km Počet km 0,37 

Ceny sa môžu meniť v závislosti od podmienok výrobcu a legislatívy. 

O prípadných zmenách cien Vás budeme vopred informovať. 

DPH DPH Cena 

" (EUR) (EUR) 
s DPH 

10% 4,39 48,24 

10% 17,63 193,92 

10% 21,19 233m 

10% 12,28 135,10 

10% 11,29 124,15 

20% 2,05 12,31 

20% 5,58 33,46 

20% 16,27 97,63 

20% 5,91 35,45 

20% 0,07 0,44 
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