KÚPNA ZMLUVA
uzatvorená v súlade s ust. §§ 409 - 470 Obchodného zákonníka medzi zmluvnými stranami

I. ZMLUVNÉ STRANY
názov:
sídlo:
zastúpená:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie:
číslo účtu:
internetová adresa:

Fakultná nemocnica Trnava
ul. Andreja Žarnova 11, 917 75 Trnava
Ing. Martin Tabaček - riaditeľ
00 610 381
2021191084
Štátna pokladnica Bratislava

7000281238/8180
www.fntt.sk
( ďalej len „kupujúci“ )

a
názov:
sídlo:
zastúpená:
IČO:
IČ DPH :
bankové spojenie:
číslo účtu:
registrácia:

Medpin s.r.o.
Kopčianska 94, 851 01 Bratislava
Peter Ondačka
35 849 193
SK2020216759

Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 27914/B
( ďalej len „predávajúci“ )

uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok zadávania podlimitnej zákazky s názvom predmetu „Dvojramenná
operačná LED lampa.“.
II. PREDMET PLNENIA
2.1 Predmetom plnenia tejto zmluvy je dodávka Dvojramennej operačnej LED lampy – 1 ks. Predmet
plnenia, ktorý zodpovedá stanovenému predmetu zákazky je definovaný v Prílohe č.1 tejto kúpnej
zmluvy.
2.2 Súčasťou dodania predmetu plnenia je aj jeho doprava na miesto dodania, inštalácia a uvedenie do
prevádzky, odskúšanie predmetu plnenia, zaškolenia zamestnancov kupujúceho s obsluhou dodaného
predmetu plnenia, odovzdanie návodu na obsluhu v slovenskom jazyku, kód pridelený ŠÚKL-om,
záručný list, potvrdenie prevzatia predmetu plnenia kupujúcim v preberacom protokole v mieste
dodania. O zaškolení obsluhy bude vykonaný zápis.
2.3 Kupujúci môže odmietnuť predmet plnenia, ak technické a úžitkové parametre nezodpovedajú
technickým parametrom uvedeným v ponuke predloženej vo verejnom obstarávaní, alebo ak sa počas
záručnej doby vyskytnú opakovane nedostatky v kvalite predmetu plnenia, prípadne sa zistí, že kvalita
nezodpovedá požiadavkám vymieneným v súťažných podkladoch, má kupujúci právo odstúpiť od
zmluvy.
III. LEHOTA A MIESTO DODANIA
3.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet plnenia zmluvy uvedený v čl. II. do 5 týždňov od nadobudnutia
platnosti zmluvy.
3.2 Miestom dodania predmetu plnenia je Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 75 Trnava,
Komplex operačných sál.

IV. SPÔSOB PREVZATIA A ODOVZDANIA PREDMETU PLNENIA
4.1 Prevzatie za kupujúceho zabezpečuje úsek prevádzkovo-technických činností a správy – Fakultnej
nemocnice Trnava. Poverený zamestnanec potvrdí prevzatie svojím podpisom v preberacom protokole.
4.2 Konkrétny termín dodania predávajúci dohodne min. tri pracovné dni vopred telefonicky: tel.
č.:033/5938148.
4.3 Kupujúci je povinný pri dodávke predmetu plnenia vykonať jeho fyzické prevzatie a bezodkladne
reklamovať prípadnú nekompletnosť, alebo zjavnú vadu predmetu plnenia. Práva a povinnosti
zmluvných strán z vád tovaru sa spravujú ust. §§ 422-428 Obch. zákonníka.
4.4 Zistené závady pri preberaní je kupujúci povinný oznámiť písomne formou reklamačného protokolu.
V. CENA
5.1 Cena za predmet plnenia zmluvy v rozsahu článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných
strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách .
5.2 Cena dodávaného predmetu plnenia podľa čl. II tejto zmluvy je:

Č. r.

1

Názov prístroja

Berchtold Chromophare F628/F528

Cena v € za 1 kus
Počet kusov
1

Celkom bez
DPH
15 800,00

DPH

Cena s DPH

3 160,00

18 960, 00

Suma bez DPH, slovom: pätnásťtisícosemsto
DPH slovom: tritisícstošesťdesiat
Suma s DPH slovom: osemnásťtisícdeväťstošesťdesiat
5.3 Ceny uvedené v bode 5.2 sú ceny za nový, funkčne bezchybný tovar. V cene sú započítané: clo,
dopravné náklady, inštalácia a uvedenie do prevádzky, zaškolenia obsluhy, technická dokumentácia,
návod na obsluhu v slovenskom jazyku, opravy a údržba počas záručnej doby a ostatné finančné
náklady s tým spojené.
VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A SPÔSOB FAKTURÁCIE
6.1 Kupujúci sa zaväzuje bezodkladne po dodaní predmetu plnenia v súlade s ods. 2.2 a 4.1 tejto zmluvy,
zaplatiť dohodnutú cenu predávajúcemu na základe vystavenej faktúry predávajúcim od jej doručenia
kupujúcemu v lehote splatnosti 60 dní.

6.2 V prípade že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa zákona o DPH alebo náležitosti
uvedené v tejto zmluve, požiada kupujúci predávajúceho na jej doplnenie.
6.3 K faktúre bude priložený preberací protokol a zápis zo zaškolenia obsluhy v zmysle bodu 2.2 a 4.1 tejto
zmluvy.
VII. ZÁRUČNÁ DOBA A PODMIENKY ZÁRUČNÉHO SERVISU
7.1 Predávajúci ručí za vlastnosti predmetu plnenia zmluvy počas záručnej doby, ktorá bola stanovená na
24 mesiacov; táto doba je platná odo dňa podpísania preberacieho protokolu, kedy je predmet plnenia
uvedený do trvalej prevádzky. Záruka na mechanické časti zariadenia 5 rokov.
7.1 V záručnej dobe predávajúci vykoná bezplatne dve záručné preventívne prehliadky prístrojov (vo
výrobcom predpísanom rozsahu podľa servisného manuálu) v dvanásťmesačných intervaloch. Druhú
vykoná dva týždne pred uplynutím záručnej doby a bezplatne odstráni všetky zistené vady a nedostatky
nezavinené kupujúcim.
7.2 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu plnenia počas záručnej doby, má kupujúci právo
požadovať a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť záručné vady vrátane všetkých prác spojených

s opravami predmetu plnenia, vrátane dodávky náhradných dielov nutných k bezchybnému
prevádzkovaniu predmetu plnenia, vrátane poradenskej starostlivosti o inštalovaný predmet plnenia,
vrátane dodávky funkčného príslušenstva predmetu plnenia, ktorého nefunkčnosť nie je zavinená
kupujúcim.
7.3 Uvedené záruky platia za predpokladu, že kupujúci zariadenie používa a obsluhuje s príslušnou
starostlivosťou podľa inštrukcií predávajúceho, obsiahnutých v priloženej dokumentácii. Predávajúci
neručí za vady spôsobené nesprávnou manipuláciou a obsluhou pracovníkmi kupujúceho. Posúdenie, či
zmluvné zariadenie bolo, alebo nebolo v okamihu poruchy správne používané náleží odborníkom oboch
zmluvných partnerov. Záruka sa predlžuje automaticky o dobu, po ktorú predmet plnenia nemohol byť
v záručnej dobe plne používaný z dôvodu poruchy, alebo závady na predmete plnenia.
7.4 Kupujúci sa zaväzuje že reklamácie a vady (poruchy) predmetu plnenia uplatní bezodkladne po ich
zistení.
VIII. ÚROK Z OMEŠKANIA, SANKCIE
8.1 Ak predávajúci dodá predmet plnenia uvedený v článku II. po termíne uvedenom v článku III., môže
kupujúci voči predávajúcemu uplatniť právo na zaplatenie sankcie vo forme zmluvnej pokuty vo výške
0,01% z ceny omeškanej predmetu plnenia bez DPH za každý deň omeškania, alebo môže od zmluvy
odstúpiť.
8.2 Nárok na sankciu z omeškania nevzniká vtedy, ak predávajúci preukáže, že oneskorenie je spôsobené
výlučne účinkom vyššej moci, alebo zavinením kupujúceho.
8.3 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry v zmysle článku VI. tejto zmluvy, môže
predávajúci voči kupujúcemu uplatniť právo na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,01% z ceny
omeškanej časti platby bez DPH za každý deň omeškania.
IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré budú
opatrené dátumom a podpisom osoby oprávnenej k právnemu úkonu.
9.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými osobami konajúcimi v ich mene
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
9.3 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1.
9.4 Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená jednostranne bez písomného súhlasu druhej zmluvnej
strany postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy tretej strane.
9.5 Pokiaľ z tejto zmluvy alebo z dohôd o jej vykonaní vzniknú spory alebo názorové rozdiely, budú sa
zmluvní partneri snažiť vyriešiť ich cestou zmieru.
9.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, ktoré majú charakter originálu. Každá zmluvná
strana obdrží dve vyhotovenia zmluvy.
9.7 Zástupcovia strán vyhlasujú, že sú oprávnení k uzatvoreniu tejto zmluvy a že ich zmluvná voľnosť nie
je obmedzená. Záväzne vyhlasujú, že sa z obsahom zmluvy oboznámili, jej podmienkam porozumeli. K
uzatvoreniu zmluvy pristupujú na základe slobodnej vôle prejavenej zrozumiteľne, určite a vážne, bez
pocitu tiesne alebo inak nevýchodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi.
9.8 Predávajúci súhlasí so spracovaním a zverejnením svojich údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a zároveň
súhlasí aj so zverejnením tejto zmluvy vrátane jej príloh.
V Trnave, dňa ..............

V Bratislave, dňa 14.11.2013

Kupujúci :

Predávajúci :

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

..............................................
Ing. Igor Malinarič, konateľ

Príloha č. 1
ku KÚPNEJ ZMLUVE

Technická špecifikácia:
• hlavné svietidlo 160 000 luxov,
• sekundárne svietidlo 125 000 luxov,
• úprava na znížený strop,
• ovládanie priamo na lampe ako aj diaľkové ovládanie na stene,
• otáčanie ramien 360/360〬,
• predpríprava na HD kameru,
• laparoskopický mód,
• možnosť nastavenia teploty farby,
• teplota farby 3.600 – 5.000 K
• priemer svetelného poľa: F628: 160-290 mm, F528: 190-300 mm
• možnosť manuálneho zaostrenia,
• minimálna životnosť svietidla. min. 40.000 h,
• tvar svietidiel umožňujúci plynulé laminárne prúdenie vzduchu,
• záruka na mechanické časti zariadenia 5 rokov,
• zmiešanie farieb v hlave lampy.
V Bratislave, dňa 14.11.2013

V ...................., dňa .........................

Predávajúci

Kupujúci

–––––––––––––––––––––Ing. Igor Malinarič, konateľ

–––––––––––––––––––––––-

