
Strana 1 z 5 
 

KÚPNA ZMLUVA č. 2/2021/T 

uzatvorená podľa § 409 a nasl. zák č. 513/1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 
 
Predávajúci :  
Unique Medical, s. r. o.  
sídlo:      ul. Stará Vajnorská 1367/4 , 831 04 Bratislava 

IČO:        46 729 429 

DIČ:        2023571220 

IČ pre DPH:   SK 2023571220    

bankové spojenie:  ____________ 

IBAN:    ____________ 

SWIFT:   ____________ 

číslo účtu:    ____________ 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka číslo 

82897/B 

Spoločnosť konajúca prostredníctvom  konateľa – štatutárny orgán: p. Martin Továrek 

 

ďalej len „predávajúci“ 

    a 

Kupujúci: 
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín  

sídlo:   Nemocničná 1944/10, 026 01 Dolný Kubín  
IČO: 00634905 
DIČ:       2020563754  
IČ DPH:   SK2020563754 
Právna forma: Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja 
Štatutárny orgán: PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ nemocnice 
 
ďalej len „kupujúci“ 
 
ďalej len „zmluvné strany“  
 
sa dohodli na uzatvorení  kúpnej zmluvy ďalej len „zmluva“ s nasledovným obsahom:  

 

Úvodné ustanovenie 

 

Predávajúci  je obchodnou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá  zabezpečovaním , dodávkou a servisom 

zdravotníckej techniky.  

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

a) Predávajúci touto zmluvou odplatne predáva medicínsku techniku: 

sondy L441 a S12 kompatibilné s ultrazvukovým prístrojom Arietta V70   - ďalej len 
„medicínska technika“ alebo „predmet kúpy“ alebo „tovar“: 

• vrátane zabezpečenia dodávky na miesto určenia,  

• odskúšania, odovzdania dokumentácie, 

• zaškolenia priameho užívateľa tejto medicínskej techniky  na požiadanie 

kupujúceho, 
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• zabezpečenie 24 mesačného servisu na  sondy L441 a S12, 

• Ce certifikát  

b) Výrobcom techniky je: Hitachi  Medical Ltd., Japonsko. 

c) Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje kupujúcemu dodať medicínsku techniku a previesť na 

neho vlastnícke právo k medicínskej technike spôsobom a podľa podmienok uvedených 

v tejto zmluve. Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje riadne a včas dodaný predmet kúpy 

prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu spôsobom a podľa podmienok uvedených v tejto 

zmluve.  

d) Predávajúci sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že k predmetu kúpy uvedenom v ustanovení 

I. a)  tohto článku zmluvy zabezpečí pre kupujúceho inštaláciu (montáž), odskúšanie, odovzdá 

kupujúcemu dokumentáciu dohodnutú v odseku e) Článku I. zmluvy, zabezpečí dohodnutý 

záručný servis a zaškolí užívateľa (medicínsky personál a odborný technický personál) tejto 

medicínskej techniky podľa pokynov kupujúceho. 

e) Predávajúci sa zaväzuje spolu s predmetom kúpy odovzdať kupujúcemu všetku súvisiacu 

dokumentáciu, predovšetkým však: 

- CE Certifikát a   

- dodací list plniaci funkciu záručného listu. 

 
Článok II. 

Miesto plnenia 
 

a) Predávajúci zabezpečí dodanie predmetu kúpy podľa článku I. a) tejto zmluvy do 
zdravotníckeho  zariadenia, ktorým je : Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. 
Nádaši Jégého Dolný Kubín. 

 

Článok III. 

Čas plnenia 
 

a) Predávajúci sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje dodať predmet kúpy podľa článku I. a) tejto 

zmluvy kupujúcemu  najneskôr v lehote do 2 týždňov  od podpisu kúpnej zmluvy. 

b) 

 

Za moment splnenia záväzku predávajúceho dodať predmet kúpy kupujúcemu sa rozumie 

dátum riadneho uvedenia predmetu kúpy do prevádzky v mieste plnenia podľa ustanovenia 

článku II. a) tejto zmluvy, odskúšania medicínskej techniky, odovzdania dokumentácie 

a zaškolenia užívateľa tejto medicínskej techniky. Ak predávajúci splní vyššie uvedené 

povinnosti v rôznych termínoch, za moment splnenia záväzku dodať predmet kúpy sa 

považuje dátum splnenia poslednej z týchto povinností. 

c) Predávajúci a Kupujúci sa osobitne dohodnú na presnom čase odovzdania medicínskej 
techniky, pričom Kupujúci zabezpečí prístup na miesto odovzdania  a zástupcu Kupujúceho, 
ktorý tovar preberie a podpíše dodací list. 

 

Článok IV. 

Sankcie 

a) V prípade, ak Predávajúci mešká so splnením záväzku dodať tovar, má  Kupujúci nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z Kúpnej ceny, za každý aj začatý deň 
omeškania. Zmluvné strany sa podpisom tejto Zmluvy dohodli, že zmluvná pokuta je splatná 
v lehote 30 dní od doručenia písomnej výzvy na jej úhradu od Kupujúceho. 
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b) V prípade omeškania sa Kupujúceho s úhradou Kúpnej ceny a príslušnej dane z pridanej 

hodnoty má Predávajúci  nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej 

sumy za každý, aj začatý deň omeškania. Zmluvné strany sa podpisom tejto Zmluvy dohodli, 

že úroky z omeškania sú splatné v lehote 30 dní od doručenia písomnej výzvy na jej úhradu 

od Predávajúceho. 

 

c) Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy dohodli, že zmluvná pokuta podľa ustanovenia IV. 

a) tohto článku zmluvy je splatná v lehote 5 pracovných dní od doručenia písomnej výzvy na 

jej úhradu od oprávnenej strany. V prípade omeškania sa Kupujúceho s úhradou Kúpnej ceny 

a príslušnej dane z pridanej hodnoty má Predávajúci  nárok na zaplatenie úroku z omeškania 

vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý, aj začatý deň omeškania. Zmluvné strany sa 

podpisom tejto Zmluvy dohodli, že úroky z omeškania sú splatné v lehote 30 dní od doručenia 

písomnej výzvy na jej úhradu od Predávajúceho. 

 

d) Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy dohodli, že dojednaný čas splnenia sa predlžuje 

o čas trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť, t.j. v dôsledku udalostí vyššej moci („vis 

major“) bez zavinenia predávajúceho. Skutočnosti, ktoré sú uvedené v tomto ustanovení 

zmluvy sú najmä živelné pohromy, vojny, občianske nepokoje, štrajky a iné okolnosti, ktoré 

nastanú nezávisle od vôle predávajúceho a nemožno rozumne predpokladať, že by 

predávajúci takúto prekážku prekonal. Trvanie okolností vis major podľa tohto ustanovenia 

vylučuje omeškanie sa predávajúceho a kupujúcemu nevzniká teda ani nárok na zmluvnú 

pokutu dojednanú podľa tohto ustanovenia zmluvy. 

 

Článok V. 

Kúpna cena  a platobné podmienky 

 

a) Kúpna cena tovaru je stanovená vzájomnou dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 

18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, takto: 

   Cena bez DPH: 15 160 €  

   DPH 20 %:    3 032 €  

   Cena celkom s DPH: 18 192 €   

Slovom: osemnásťtisícstodeväťdesiatdva eur s DPH 

b) Kupujúci sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje, že zaplatí kúpnu cenu v lehote do 30 dní odo 

dňa doručenia faktúry. Splatnosťou sa rozumie pripísanie fakturovanej čiastky na účet 

predávajúceho.  

c) Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k predmetu dodávky (ktorý je predmetom tejto 
zmluvy) a to až do úplného zaplatenia kúpnej ceny.  

d) Celkovú konečnú cenu nie je možné prekročiť okrem prípadov, keď dôjde k zmene zákonnej 

sadzby DPH. Ostatné zmeny kúpnej ceny nie sú prípustné. 
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Článok VI. 

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu kúpy a preberacie podmienky  

a) Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu kúpy úplným zaplatením kúpnej ceny 

predávajúcemu. Nebezpečenstvo poškodenia predmetu kúpy prechádza na kupujúceho jeho 

dodaním na miesto plnenia.  

b) Zmluvné strany sa dohodli, že v deň odovzdania a prevzatia predmetu kúpy podpíšu dodací 

list. 

c) Kupujúci je povinný pri dodaní tovaru písomne potvrdiť jeho prevzatie a  reklamovať zjavnú 

vadu tovaru najneskôr do 5-tich pracovných dní odo dňa prevzatia predmetu kúpy. Zistenie 

závad podľa tohto ustanovenia zmluvy je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu  

písomnou formou. 

e) Zmluvné strany sa podpisom tejto zmluvy dohodli, že Dodací list bude vyhotovený v 2 

originálnych rovnopisoch, Kupujúci dostane jeden exemplár a predávajúci jeden exemplár. 

 

Článok VII. 

Záručné podmienky a pozáručný servis  

 

a) Predávajúci prehlasuje, že má zabezpečené všetky potrebné oprávnenia na vykonávanie 

servisných činností na medicínskej technike a má k dispozícii odborne vyškolený personál, 

ktorý má osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie činnosti. Uvedenie tovaru do 

prevádzky je povinný vykonať iba predávajúci. Inštaláciu,  zaškolenie a záručný servis 

predmetu kúpy zaisťuje predávajúci a sú zahrnuté v kúpnej cene.   

b) Zodpovednosť predávajúceho za vady sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli nepovoleným, 

nevhodným či neodborným používaním predmetu kúpy. 

c) Predávajúci na predmet kúpy poskytuje dohodnutú záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba 

začína plynúť odo dňa dodania  predmetu kúpy  na miesto  plnenia. 

e) V prípade poruchy kupujúci bezodkladne oznámi poruchu na čísle telefónu ____________ 

(____________),____________ (____________) alebo ____________ (____________) a 

zároveň tiež písomne na e-mail ____________. Predávajúci sa zaväzuje nastúpiť na 

odstránenie poruchy do 2 pracovných dní od oznámenia vady. 

f) Pozáručný servis bude prebiehať na základe uzavretej Servisnej zmluvy , prípadne 

objednávok od kupujúceho.   

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

a) Všetky práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, 
vrátane práva zmluvných strán odstúpiť od tejto zmluvy, sa spravujú príslušnými 
ustanoveniami  zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

b) Túto zmluvu môžu zmluvné strany meniť výlučne písomne, formou očíslovaných dodatkov 
podpísaných oboma zmluvnými stranami. 
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c) Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnocenných rovnopisoch,  z ktorých 1 je určený pre 

kupujúceho a 1  pre predávajúceho. 

d) Ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu stalo alebo ukázalo ako 

neplatné, neúčinné alebo nevykonateľné, s výnimkou tých ustanovení, ktoré nemôžu byť 

oddelené od zvyšnej časti zmluvy z dôvodu jej povahy, predmetu, alebo okolností, za ktorých 

bola táto zmluva uzavretá, ostávajú ostatné ustanovenia tejto zmluvy, ktoré nie sú neplatné, 

neúčinné alebo nevykonateľné, v platnosti a účinnosti. Namiesto neplatného, neúčinného 

alebo nevykonateľného ustanovenia sa na vzťahy zmluvných strán upravené touto zmluvou 

budú aplikovať ustanovenia právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré čo možno najviac 

zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenému pri podpisovaní zmluvy. 

e) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke verejného obstarávateľa. 

f) Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsah je pre nich určitý 

a zrozumiteľný a vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, ich zmluvná voľnosť nie je ničím 

obmedzená, zmluva nie je v rozpore s dobrými mravmi a svojím obsahom a účelom 

neodporuje zákonu a ani ho neobchádza. Predávajúci rovnako prehlasuje, že jeho právo 

nakladať s predmetom kúpy nie je ničím obmedzené. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že táto 

zmluva nebola uzavretá v omyle a na znak súhlasu s celým textom zmluvy pripájajú svoje 

vlastnoručné podpisy. 

 

V Bratislave, dňa: 29.03.2021  

 

 

 

 

.................................................................................................................. 

Predávajúci:      

Unique Medical, s. r. o. 

Ing. Ronald Necpál, konateľ  

„v.r.“ 

                             

 

 

V Dolnom Kubíne, dňa: 29.03.2021  

 

  

 

 

...................................................................................................................       

Kupujúci:                      
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín  
PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ nemocnice 
„v.r.“                 
                        
 

 


