
  

Kúpna zmluva č. 01-11-026 / 2011 
v zmysle ustanovení § 409 a násl. Obchodného zákonníka (OZ) č. 513/1991 Z. z. 

 v znení neskorších predpisov 

 
 

 Čl. 1 
Zmluvné strany 

1.1      Predávajúci: 
ASKIN & CO, spol. s r.o. 
Martinská 31 
821 05  Bratislava 
IČO  : 17 323 100 
IČ DPH : SK2020316232 
bankové spojenie: Tatra Banka Bratislava 
číslo účtu :  
v zastúpení : RNDr. Dušan Jarek 
   konateľ 
   (ďalej ako predávajúci) 
 
 
1.2. Kupujúci: 
Univerzitná nemocnica  Martin 
Kollárova 2 
036 59 Martin 
IČO                   :         00365 327 
DIČ                   :         2020598019 
bankové spojenie: Štátna pokladnica 
číslo účtu   :  
v zastúpení   : Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD. 
   riaditeľ 
   (ďalej ako kupujúci) 
 
 
 

Čl. 2 
Predmet zmluvy 

 
2. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu  „Umývačku 

endoskopov, typ Belimed WD 425E  – 1 ks“, zabezpečiť dopravu do Univerzitnej 
nemocnice Martin a inštaláciu. Zaškolenie obsluhy je bezplatné. Špecifikácia  
predmetu zmluvy  tvorí Prílohu   č. 1 tejto  kúpnej zmluvy.  Súčasťou dodávky tovaru 
bude návod na obsluhu v slovenskom jazyku. Predávajúci sa zaväzuje previesť na 
kupujúceho vlastnícke právo na tento tovar a kupujúci sa zaväzuje uvedený tovar 
prebrať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu. 

             
 

Čl. 3 
Cena 

 
3.1. Kúpna   cena   tovaru   tejto  zmluvy   platí   v zmysle  zásad   Zákona č. 18/1996 Z. z.  
           o cenách v znení neskorších predpisov   a   jeho vykonávacej   vyhlášky   a  je určená    
           dohodou zmluvných strán vo výške EUR 29.988,00 vr. 20% DPH.    
 



3.2. DPH, doprava tovaru na miesto určenia predmetu zmluvy, inštalácia  a ostatné 
odvody v krajine obstarávateľa vo výške platnej ku dňu predloženia ponuky sú 
zahrnuté v cene tovaru.                      

 
3.3. Zmenu ceny z dôvodu zmeny cien vstupných surovín, energie a palív, zmeny 

colných, daňových a cenových predpisov ovplyvňujúcich štruktúru dohodnutej ceny, 
je možné upraviť len písomnou formou odsúhlaseného dodatku k tejto kúpnej zmluve. 

 
 
 

Čl. 4 
Platobné podmienky 

 
4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu tovaru podľa čl. 3 tejto zmluvy na účet 

predávajúceho, č. ú. 2626041380/1100. 
 
           Cena predmetu plnenia je splatná na základe  splnenia dodávky  do miesta určenia,  
           inštalácie a zaškolenia zdravotníckeho personálu  a odovzdaní predmetu zmluvy do  
           užívania proti faktúre do 120 dní. 
 
 

Čl. 5 
Miesto dodania tovaru 

5.1. Spôsob dodania tovaru:  Predávajúci dodá tovar a kupujúci ho prevezme a zaplatí za   
tovar tak, ako je uvedené v iných článkoch tejto zmluvy.  Prepravu  tovaru na miesto 
dodania hradí predávajúci. 

            Miesto dodania tovaru:  Univerzitná nemocnica Martin,  Klinika detí a dorastu,   
            Kollárova  2,  036 59  Martin                     
 
5.2. Dodacia lehota sa odvíja odo dňa zverejnenia v centrálnom registri  (max. však  do 6 

týždňov).   O prevzatí  tovaru  podpíšu  obe  zmluvné  strany  preberací  protokol  
(dodací  list).  

            Súčasťou   protokolárneho   odovzdania   tovaru   do  prevádzky   bude   odovzdanie  
            sprievodnej a technickej dokumentácie v rozsahu zodpovedajúcom charakteru tovaru  
            a bezpečnostno-technickým požiadavkám.  
 
 

Čl. 6 
Záručná lehota 

 
6.1.      Predávajúci poskytne na dodaný tovar  24  mesačnú  záruku,   ktorá  začína    
            plynúť uvedením predmetu kúpnej zmluvy do prevádzky. 
 
6.2.  Výhradným  zabezpečovateľom  záručného   a   pozáručného  servisu   pre  
             predmet zmluvy   je    predávajúci   prostredníctvom   servisných   technikov   a   
             servisných  pracovísk s nástupom  do 48  hod.  od   nahlásenia poruchy  a   po    
             predložení záväznej objednávky na tel. č. 02/43420145, faxom  na  
             č. 02/43336697 . 

 
Čl. 7 

Zmluvné pokuty 
 

7.1.      Pri omeškaní platby môže byť kupujúcemu účtovaný úrok  z omeškania vo výške  
            0,03% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 



 
7.2.      V prípade, že predávajúci nedodrží čas plnenia, zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu   

        vo výške  0,03 %  z  ceny nedodaného  predmetu   kúpnej   zmluvy  za  každý   deň         
        omeškania. 

 
Čl. 8 

Záverečné  ustanovenia 
 

8.1 Akékoľvek  zmeny  a doplnky  môžu  byť  vykonané  len  písomnou dohodou oboch  
             zmluvných strán vo forme číslovaných dodatkov k tejto kúpnej zmluve. 
  
8.2        Kúpna  zmluva  bola  vyhotovená  v štyroch  exemplároch,   pričom  každá zmluvná  
             strana  obdrží dve jej vyhotovenia, ktoré majú platnosť originálu. 
 
8.3        Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť  
             dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 
 
8.4         Práva a povinnosti účastníkov, ktoré neupravuje táto kúpna zmluva,  sa spravujú  
              príslušnými  ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 
8.5  Obe zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu, napísanú podľa ich 
              slobodnej vôle prečítali, s jej obsahom súhlasia a na dôkaz toho pripojujú svoje  
              podpisy. 

 
 
 
V Martine, dňa: ...........................                                 V  Bratislave, dňa:  16.03.2011 
 

Za kupujúceho:                                                              Za predávajúceho: 

 

 

 

......................................................                                 .................................................... 
Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.                    RNDr. Dušan Jarek 
         riaditeľ UNM Martin          konateľ ASKIN & CO, Bratislava 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha  č. 1  kúpnej zmluvy -   Špecifikácia  predmetu zmluvy :   
 

Automatická pračka - dezinfektor pre 2 endoskopy,  
typ  Belimed WD 425E 

 
Belimed WD 425E je určená na automatické umývanie a dezinfekciu flexibilných 
endoskopov. Parametre umývacich programov sú voľne programovateľné. Môže byť 
naištalovaných 12 nezávislých programov na pokrytie širokej škály aplikácií rôznych 

užívateľov. Moderný riadiaci systém 
umožňuje prípadné odchýlky od 
predpísaného nastavenia alebo iné 
nezrovnalosti okamžite zobraziť. Kritické 
situácie, ktoré by mohli viesť k poruche sú 
uvádzané v dostatočnom predstihu. Správy 
o stave sa ukladajú do pamäte pre 
neskoršiu kontrolu od servisného technika. 
Včasné upozornenie na potrebu 
preventívnej prehliadky. Možnosť rozšírenia 
o modem pre vzdialený prístup, ktorý 
umožňuje rýchlu a efektívnu diagnostiku a 
technickú podporu. Automatický proces 
kontroly – všetky dôležité údaje sú 
monitorované počas celého čistiaceho a 
dezinfekného procesu (kontrola teploty, 
regulácia hladiny, dávkovanie prostriedkov, 
test tesnosti a iné). 
 
                  

 
            Názov                              Počet      Cena EUR bez DPH  
 
1.  Automatická pračka pre 2 endoskopy  1 ks      24.990,00 
 - typ Belimed WD 425E s integrovanou tlačiarňou    
      ___________________________________________ 

 
Celková cena bez DPH:                    24.990,00  
DPH 20%:                        4.998,00 

 
Celková cena vrátane DPH:                                                   29.988,00 EUR 

 
 

 
Technické parametre: 
 

- Voľne stojací model Belimed WD 425E 
- Integrovaná tlačiareň  
- Kôš na 2 flexibilné endoskopy  
- Pretlaková komora samostatná pre každý endoskop  
- Elektronický test tesnosti endoskopov - kompatibilný so súčasným prístrojovým 

endoskopickým vybavením  
- Test tesnosti pred a počas kompletného cyklu  
- Predné otvárenie dverí komory  
- Automatické uzamknutie dverí komory počas programu  



- Objem umývacej komory - 210 litrov 
- Ohrev umývacej komory - 12 kW 
- Vysoký výkon umývacieho čerpadla - 650 l/ min 
- Teplovzdušné sušenie turbínou s vysokým prietokom - 150 m3/h 
- Mikroprocesorové ovládanie s dvojriadkovým LCD displejom s vlastným 

diagnostickým systémom  
- 2 plnoautomatické dávkovacie pumpy na roztoky s čidlami pre optimálne dávkovanie 

chemických činidiel  
- Automatická kontrola hladiny čistiacich roztokov  
- 12 voľne programovatelných programov  
- Inštalovaný zmäkčovač vody  
- Integrovaný kondenzátor pary  
- Rozhrania - 2 x RS 232, 1 x RS 485 
- Elektrické pripojenie - 3N AC 400 V / 50 Hz, 10,5 kW, 16A 
- Úpravovňa vody, resp. reverzná osmóza na výrobu demineralizovanej vody  
- Kompatibilita so súčasným prístrojovým endoskopickým vybavením t.j. 

videoendoskopmi na Klinike detí a dorastu JLF UK – UN  Martin  

 
 
V Martine, dňa: ...........................                                 V  Bratislave, dňa:  16.03.2011 
 

Za kupujúceho:                                                              Za predávajúceho: 

 

 

 

......................................................                                 .................................................... 
Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.                    RNDr. Dušan Jarek 
         riaditeľ UNM Martin          konateľ ASKIN & CO, Bratislava 
 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


