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Kúpna zmluva č. 2/2022/T 

 

uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, v ďalej uvedený deň 

(ďalej len „kúpna zmluva“)  

 

 

Obchodné meno:   Unique Medical s. r. o. 

Sídlo:     Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava - mestská časť  

     Nové Mesto 

Štatutárny orgán:   Ing. Ronald Necpál, konateľ spoločnosti 

IČO:     46 729 429 

DIČ:     2023571220 

IČ DPH:     SK2023571220 

Bankové spojenie:   _______________________ 

IBAN:     _______________________ 

E-mail :     _______________________ 

Tel. kontakt:    _______________________ 

Právna forma:    Spoločnosť s ručením obmedzeným 

Registrácia: Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, 

oddiel Sro, vložka č. 82897/B 

 

ako predávajúci na strane jednej 

 

a 

 

Názov: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. 

Nádaši Jégého Dolný Kubín 

Sídlo:     Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín 

Štatutárny orgán:   PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng., riaditeľ nemocnice 

IČO:     00 634 905 

DIČ:     2020563754 

IČ DPH:     SK2020563754 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK61 8180 0000 0070 0048 1029 

E-mail:     mintal@donsp.sk 

Tel. kontakt:    043/5801208 

Právna forma:    Príspevková organizácia Žilinského samosprávneho kraja 

 

ako kupujúci na strane druhej 

t a k t o :  

I. Úvodné ustanovenia 

I.1. Kupujúci v rámci plnenia svojich úloh obstaral tovar na základe zákona č. 343/2015 Z. z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
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(ďalej len „zákon ZVO“). Účelom tejto zmluvy je dodanie ultrazvukového prístroja (ďalej aj 

ako „tovar“) vrátane poskytnutia všetkých činností súvisiacich s jeho dodaním a inštaláciou. 

I.2. Táto kúpna zmluva sa uzatvára na základe výsledku podlimitnej zákazky bez využitia 

elektronického trhoviska v súlade so zákonom ZVO s názvom predmetu zákazky 

„Ultrazvukový prístroj USG“ medzi kupujúcim, ktorý je verejným obstarávateľom a 

predávajúcim, ktorý je úspešným uchádzačom. 

II. Predmet   plnenia 

II.1. Predmetom tejto kúpnej zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu tovar, a to 

„Ultrazvukový prístroj USG v počte 1 ks“ špecifikovaný v Prílohe č. 1 tejto zmluvy 

(ďalej len „predmet plnenia“), vrátane všetkých súvisiacich komponentov v rozsahu 

podrobne vymedzenom v špecifikácii podľa opisu predmetu zákazky k verejnému 

obstarávaniu. Presná špecifikácia tovaru je uvedená v Prílohe č. 2 – Cenová ponuka tejto 

zmluvy. 

II.2. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa bodu II.1. tohto 

článku a previesť na neho vlastnícke právo k tomuto tovaru a kupujúci sa zaväzuje tovar 

prevziať a zaplatiť za tovar kúpnu cenu podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa ďalej 

zaväzujú plniť povinnosti podľa tejto zmluvy. 

II.3. Dodanie tovaru zahŕňa dodanie tovaru do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie a 

uvedenie do prevádzky, zaškolenie zamestnancov kupujúceho (s obsluhou, údržbou a 

ošetrovaním) dodaného tovaru, predloženie príslušnej technickej a sprievodnej 

dokumentácie a to: 1x vyhlásenie o zhode, 1x návod na obsluhu v slovenskom alebo českom 

jazyku v elektronickej podobe, 1x návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jazyku v 

tlačenej podobe, 2x záručný list, 2x dodací list alebo preberací protokol, 2x inštalačný 

protokol, 2x protokol o zaškolení a 2x faktúra. 

II.4.   Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania na mieste súvisiaceho s  

dodávaným predmetom plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej dňa 28.04.2021 medzi 

Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej Republiky a Dolnooravskou nemocnicou s poliklinikou 

MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku 

potrebnú súčinnosť. 

III. Kúpna cena a spôsob platby 

III.1. 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:  102 000,00 €  

   DPH 20 %:   20 400,00 €  

   Cena celkom s DPH: 122 400,00 €   

 Slovom: jednostodvadsaťdvatisícštyristo eur s DPH 

 

 

III.2. Kúpna cena podľa tohto článku je cenou za nový kompletne funkčný tovar bez závad. V 

kúpnej cene uvedenej v bode III.1. tohto článku je zahrnuté: cena tovaru, clo, dopravné 
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náklady, náklady na  inštaláciu a uvedenie do prevádzky, zaškolenie zamestnancov a 

príslušná technická a sprievodná dokumentácia. 

III.3. Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzkov 

spôsobom uvedeným v tejto zmluve. 

III.4. Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu za tovar podľa tohto článku na základe faktúry 

vystavenej predávajúcim bezhotovostným bankovým prevodom na účet predávajúceho, 

ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy po úplnom dodaní predmetu zmluvy a splnením 

všetkých povinností predávajúceho podľa tejto kúpnej zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že 

splatnosť faktúry je 60 dní od jej doručenia na adresu sídla kupujúceho. 

III.5. Kupujúci je oprávnený vrátiť faktúru, pokiaľ obsahuje zlé cenové údaje alebo neobsahuje 

niektorú zo zákonom predpísaných náležitostí. 

IV. Dodanie tovaru 

IV.1. Predávajúci je povinný vyzvať kupujúceho k prevzatiu predmetu plnenia najmenej 3 

pracovné dni pred dodaním tovaru. Kontaktnou osobou je Ing. Dáša Smoleňová, technik 

TO, tel. 043/580499, smolenova@donsp.sk. 

IV.2. Predávajúci sa zaväzuje dodať a inštalovať tovar do 60 kalendárnych dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, do priestoru určeného kupujúcim na adrese: 

Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín, Oddelenie rádiodiagnostické. 

IV.3. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, pokiaľ bude predávajúci v omeškaní s 

odovzdaním predmetu plnenia po dobu dlhšiu ako 10 dní. 

IV.4. Predávajúci je povinný spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú nutné 

prevzatiu a užívaniu prístroja. 

IV.5. Zmluvné strany spíšu o priebehu a výsledku odovzdania a prevzatia tovaru Preberací 

protokol, ktorý bude obsahovať špecifikáciu tovaru, miesto a dátum odovzdania tovaru. 

Prílohou preberacieho protokolu bude Inštalačný protokol a Protokol o zaškolení. 

IV.6. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať tovar, ak sa na ňom alebo na jeho časti bude 

vyskytovať vada. Kupujúci je taktiež oprávnený odmietnuť prevziať tovar v prípade, ak sa 

ukáže, že prehlásenia predávajúceho sú nepravdivé. Tovar sa považuje za dodaný a záväzok 

predávajúceho dodať tovar je splnený okamžikom prevzatia tovaru kupujúcim bez závad. 

IV.7. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu zmluvy dňom prevzatia tovaru. 

 
V. Reklamácia tovaru, vady tovaru 

V.1. Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu tovar v kvalite, ktorá zodpovedá tejto zmluve 

a účelu dodania, právnym predpisom a príslušným technickým normám. 

V.2. Vada, ktorá ma za následok porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa rozumie 

neúplnosťou dodávaného tovaru, nefunkčný prístroj alebo jeho časť, právne vady alebo 

prístroj nespĺňa proklamované hodnoty technických parametrov prístroja.  

mailto:smolenova@donsp.sk
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V.3. Predávajúci ručí za vlastnosti tovaru počas záručnej doby, ktorá bola predávajúcim 

stanovená na 2 roky; táto záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania Inštalačného 

protokolu. 

V.4. Kupujúci sa zaväzuje že reklamácie a vady (poruchy) tovaru uplatní bezodkladne po ich 

zistení. 

V.5. Predávajúci garantuje dodávku náhradných dielov na tovar počas desiatich (10) rokov od 

ukončenia výroby posledného zhodného typu tovaru tvoriaceho predmet plnenia podľa tejto 

zmluvy. 

V.6. Počas záručnej doby sa servisný technik predávajúceho dostaví na opravu tovaru do 48 

hodín od nahlásenia vady tovaru/poruchy. Nástupom technika na opravu sa rozumie osobná 

návšteva technika na mieste dodania. Predávajúci zabezpečí opravu tovaru t.j. jeho plné 

sfunkčnenie maximálne do 2 pracovných dní od nahlásenia vady/poruchy. V prípade 

neodstrániteľnej chyby do 72 hodín, bezplatné zapožičanie prístroja rovnakej kvality alebo 

vyššej kvality. 

 
VI. Sankcie 

VI.1. V prípade nedodržania podmienok plnenia tejto zmluvy zo strany predávajúceho si môže 

kupujúci voči predávajúcemu uplatniť nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,5 

% z hodnoty kúpnej ceny tovaru s DPH za každý deň omeškania.  Úroky z omeškania sú 

splatné v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry predávajúcemu. 

VI.2. V prípade, že nedôjde k odstráneniu poruchy alebo predávajúci neposkytne prístroj na 

zapožičanie rovnakej kvality alebo vyššej kvality, môže kupujúci žiadať pokutu do 0,5 % z 

kúpnej ceny tovaru s DPH za každých 24 hodín až do odstránenia poruchy. 

VI.3. V prípade omeškania s úhradou faktúry je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu 

úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny omeškanej časti platby s DPH za každý deň 

omeškania. Úroky z omeškania sú splatné v lehote do 60 kalendárnych dní odo dňa 

doručenia faktúry kupujúcemu. 

VI.4. Uplatnením sankcií podľa tohto článku, konkrétne bodu VI.1. a VI.2. nie je dotknuté právo 

poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody. 

 
VII. Záverečné ustanovenia 

VII.1. Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo 

forme písomného dodatku. Dodatok k tejto zmluve nesmie byť uzatvorený v rozpore s 

ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 

VII.2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona o verejnom 

obstarávaní ako aj ďalšími predpismi platnými v Slovenskej republike. 

VII.3. 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 
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čo možno najviac zodpovedajú úmyslu zmluvných strán prejavenému pri podpisovaní 

zmluvy. 

VII.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží 

predávajúci a tri vyhotovenia kupujúci. 

VII.5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

 Príloha č. 1 – Technická špecifikácia, 

Príloha č. 2 – Cenová ponuka, 

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov. 

VII.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke verejného obstarávateľa. 

VII.7. Zástupcovia zmluvných strán záväzne vyhlasujú, že sú spôsobilí k zmluvným prejavom a 

záväzkom v mene účastníka tejto zmluvy identifikovaného v jej záhlaví. Zmluvné strany 

vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a s dohodnutými podmienkami 

súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

Predávajúci Kupujúci 

V Bratislave, dňa 03.05.2022 V Dolnom Kubíne, dňa 03.05.2022 

____________________________________ 

Ing. Ronald Necpál 

Konateľ spoločnosti 

„v.r.“ 
 

____________________________________ 

PhDr. Jozef Mintál, MBA, MEng. 

Riaditeľ nemocnice 

„v.r.“ 

 



Príloha č. 5 - Technická špecifikácia

Tt ’ DOLNOORAVSKÁ

NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 
DOLNÝ KUBÍN

Príloha č. 1 - Technická špecifikácia

Názov verejného obstarávania: | Ultrazvukový prístroj USG

Obchodný názov: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádašl Jégého Dolný Kubín
Sídlo: Nemocničná 1944/10,02614 Dolný Kubín
IČO: 00634905
Osoba zastupujúca verejného obstarávateľa: PhDr. Jozef Mlntál MBA, MEng.
E-mail: mintal@don5p.sk

Obchodné meno: Unique Medical, s.r.o.
Sídlo: Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava
■CO: 46729429
Platca DPH: áno
Osoba oprávnená v mene spoločnosti konať: Ing Ronald Necpál

Názov a typové označenie prístroja U.JJ

Arietta 750 SE
Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového nerepasovaného prístroja pre DONsP Dolný Kubín, vrátane súvisiacich služieb ako 
súčasť projektu: Zníženie dopadov pandémie COVID-19 a podpora opatrení na skrátenie času reakcie pri enormnom náraste ochorenia v 
zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v postavení subjektov hospodárskej mobilizácie, s kódom výzvy: IROP-PO2-SC214-2020-61.

P.č. Technická špecifikácia USG prístroja
Hodnota technického

parametra Áno Nie Poznámka (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)

1. Uhlopriečka obrazovky monitora min. 22" x 23"
2. Dynamický rozsah min. 320 dB x 320 dB
3. Frekvenčný rozsah min. 1 až 22 MHz x 1 až 22 MHz
4. Maximálna zobrazovacia hĺbka min. 400 mm x 400 mm
5. Veľkosť vzorky merania rýchlosti toku min. 0,5 až 20 mm x 0,5 až 20 mm
6. Interný HDD s kapacitou min. 500 GB x ÍTB
7. Ovládanie pomocou trackballu x
8. USB porty min. 4 x 6 ks

9.
Výškovo a stranovo nastaviteľný ovládací 
panel x

10. HDMI alebo VGA alebo DVI výstup x
Áno Nie

11. Technológia na potlačenie šumu x
12. B-mód s možnosťou automatickej optimalizácie 2D obrazu x

13.
Automatická elektronická fokusáda v celom skenovanom rozsahu - 
zobrazenie bez nutnosti nastavovať fokusačný bod x

14. Automatická korekda rýchlosti šírenia usg vlnenia v závislosti od 
echogenlty skenovaného tkaniva x

15. Anatomický M-mód s rekonštrukciou po zmrazení x
16. Farebné mapovanie prietokov x
17. Energetický doppler x

18.
Spektrálny PW doppler s možnosťou automatickej optimalizácie PW 
krivky, base line, korečného uhla x

19. Kontinuálny CW doppler x
20. Harmonické zobrazenie x
21. Zoom na živom 1 na zmrazenom obraze a HD zoom x
22. Vyšetrenie kompresnou elastograflou x

23.
Automatické trasovanie dopplerovskej krivky v reálnom čase s výpočtom 
PI a Rl indexov x

24.
Elastografia typu shear wave bodová (pSWE) umožňujúca kvantitatívnu 
analýzu v B-móde na konvexnej sonde. Možnosť viacnásobného merania 
rýchlosti vlny (m/sec) a E modulu (kPa)

x

25.
Elastografia typu shear wave v 2D zobrazení (2D SWE) umožňujúca 
kvantitatívnu analýzu v kPa s farebným elastogramom v B-móde na 
konvexnej sonde

x

26. Zosilňovanie slabnúceho signálu v Čase (TGC) x
27. Elastografia na lineárnych a konvexných sondách x
28. Trapezoldný mód ako štandard pri lineárnych sondách x

USG prístroj - Meranie, Software a vyhodnocovanie Áno Nie Poznámka Ikonkrétny parameter ponúkaného pristroja)
29. Softvér pre meranie dĺžok, plôch, objemov a rýchlostí, Simpson, PISA x
30. Softvér pre automatické meranie karotickej Intimy a médie (IMT) x

31.
Softvér pre automatické meranie elastydty devnej steny - Beta index, 
PWV x

32. SW pre delenú blopsiu pomocou fúzie obrazu s CT/MRI x

33.
Ukladanie obrázkov a slučiek vo formáte surových dát s možnosťou 
dodatočnej úpravy obrázkových parametrov x

34.
Záznamy umožňujú dodatočnú zmenu zoomu, korekčného uhla, 
kvantitatívnu analýzu pre dopplerovské merania x

35. Export obrázkov a slučiek vo formáte *.Jpg alebo*jpeg alebo *bmp a *.avi x

36. Programovateľné kalkuláde x

37.
Užívateľsky Jednoducho vytvárateľné a modifikovateľné prednastavenla 
(presety) x

38.
Komunikáda s nemocničným PACS prostredníctvom zasielania dát vo 
formáte 3.0 DICOM x

39.
Možnosť kompenzáde rýchlosti Šírenia sa USG vlny v rôznych typoch 
tkaniva x
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40.
Program pre kontrastné vyšetrenie s duálnym zobrazením natívneho a 
kontrastného obrazu a softvér pre následné kvantifikácie meraní s 
výpočtom TIC krivky

x

USG prístroj - Sondy a príslušentvo
Hodnota technického

parametra Ano Hlc Poznámka (konkrétny parameter ponúkaného prístroja)

41. Konvexná sonda

s frenkvenčným rozsahom min.
1 - 5 MHz, akceptovaná hodnota 

po úpravách s frenkvenčným 
rozsahom min. 1,2 - 6 MHz

x 1-6 MHz

42. Lineárna sonda pre vyšetrenie malých 
častí

s frenkvenčným rozsahom min.
4 -15 MHz x 3-15 MHz

43. Uneáma sonda pre vyšetrenie ciev

s frenkvenčným rozsahom min. 
3 -11 MHz, akceptovaná 
hodnota po úpravách s 

frekvenčným rozsahom min. 3 - 
10 MHz

x 2-12 MHz

ln^. Ronald Necpál, konateľ
Unlque Medical, s.r.o.



Príloha č. 2 Kúpnej Zmluvy - cenová ponuka

UCHÁDZAČ:
Obchodné meno: Unique Medical s. r. o.
Adresa: Stará Vajnorská 1367/4, 831 04 Bratislava
Štatutár:
IČO:

Ing. Ronald Necpál 
46729429

Telefón: 0907/917787
e-mail: obstraravanie@uniquemedical.sk

Predmet zákazky:

„Ultrazvukový prístroj USG"

Cena zákazky:

Cena bez DPH 
v EUR

DPH 
V EUR

Cena spolu s DPH 
v EUR

Cena celkom 102 000,00 20 400,00 122 400,00

V Dolnom Kubíne, dňa..23.9.Í.2?.?.!

Ing. Ronald Necpál, konateľ
Unique Medical, s.r.o.

"v.r."



Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy - Zoznam subdodávateľov vo všetkých radoch

Názov subdodávateľa IČO Predmet subdodávky Podiel subdodávky 
k hodnote kúpnej 
ceny tovaru 
vyjadrený sumou bez 
DPH

0%

0%

0%

0%

Názov subdodávateľa Osoba oprávnená konať za subdodávateľa
(meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia)

V Dolnom Kubíne, dňa...°^..*?.5...?.???

Ing. Ronald Necpál, konateľ
Unique Medical, s.r.o.

"v.r."


