
Kúpna zmluva č. H/20/0014/104 
uzavretá podľa § 409 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,  

v znení neskorších predpisov  
 
 
 

 
Čl. I. Zmluvné strany 

 
1. Predávajúci:         
Obchodné meno:   Siemens Healthcare s.r.o.     
Sídlo:    Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava 
Zastúpená:   Ing. Vladimír Šolík, výkonný riaditeľ a konateľ 
    Ing. Martin Petruf, finančný riaditeľ a konateľ 
                                                               Ing. Peter Brezina, na základe Poverenia zo dňa 1.6.2020 
    Ing. Tibor Kakaš, na základe Poverenia zo dňa 1.6.2020 
IČO:    48 146 676 
DIČ:    2120074869 
IČ DPH:    SK2120074869 
Bankové spojenie:  UniCredit Bank Slovakia a.s. 
č. účtu:    SK08 1111 0000 0013 1551 6006 
Označenie registra: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 

103968/B 
(ďalej len „predávajúci“) 

 
 
 

2. Kupujúci: 
Obchodné meno: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
Sídlo: Rastislavova 43, 041 90  Košice 
Zastúpená:        Ing. Vladimír Grešš, generálny riaditeľ 
  MUDr. Martin Paulo, výkonný riaditeľ 
  MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH, výkonný riaditeľ  
IČO:  00 606 707 
IČ DPH:    SK2021141969 
Bankové spojenie :   Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
IBAN :     SK06 8180 0000 0070 0028 0550 
BIC/SWIFT :    SPSRSKBA 
    Zriadená Zriaďovacou listinou MZ SR č. 1842/1990-A/I-2 zo dňa 18.12.1990
    
(ďalej len „kupujúci“) 

 
 
 

Čl. II. Úvodné ustanovenia 
 
 

2.1. Kupujúci v rámci plnenia svojich úloh obstaráva tovar postupom stanoveným zákonom č.     343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej 
len  „zák. č. 343/2015 Z. z.“). 

 
2.2.  Predávajúci prehlasuje, že je oprávnený na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom   tejto     zmluvy. 
 
2.3.   Kupujúci je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. 
 
2.4.  Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania, realizovaného priamym rokovacím 

konaním, na zabezpečenie kúpy a výmeny náhradných dielov k CT zariadeniu SOMATOM Definition AS, 
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výrobné číslo 67040, ktoré sú špecifikované v čl. III. bod 3.1. tejto zmluvy,  ako podlimitnej zákazky, v 
súlade s § 81 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z.  

 
Čl. III. Predmet  zmluvy 

 
3.1.  Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať Kupujúcemu náhradné diely (ďalej „Predmet 

kúpy“), previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu kúpy a záväzok Kupujúceho Predmet kúpy 
prevziať do vlastníctva a zaplatiť Predávajúcemu dojednanú kúpnu cenu, a to za podmienok podľa tejto 
zmluvy.  

 
3.2.  Predmetom  kúpy pre účely tejto zmluvy sú : 

a/  RTG žiarič: 10141785 "R"/STRATON MX P46 
b/  modul:       08401296 "R"/XDC - component 
 

3.3.  Súčasťou dodania Predmetu kúpy je aj jeho doprava na miesto dodania (bod 4.1. tejto zmluvy), inštalácia 
Predmetu kúpy do CT zariadenia uvedeného v bode 2.4. tejto zmluvy,  odovzdanie dokladov potrebných 
na jeho prevzatie a užívanie  a to dodací list,  preberací protokol, inštalačný protokol alebo pracovný 
výkaz. Záväzok Predávajúceho dodať Predmet kúpy sa považuje za splnený až riadnym splnením záväzkov 
podľa tohto bodu zmluvy.  

 
 
 

Čl. IV. Miesto a čas plnenia 
 
 
4.1.  Miestom dodania Predmetu kúpy je:  Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, pracovisko :  Oddelenie 

rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód, urgentný príjem, Rastislavova 43,  041 90 Košice (ďalej len 
„pracovisko kupujúceho“). 

 
4.2.  Predávajúci je povinný Predmet kúpy dodať na vlastné náklady  najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa 

účinnosti tejto zmluvy. Presný čas prevzatia Predmetu kúpy si zmluvné strany dohodnú najmenej tri 
pracovné dni vopred. 

 
4.3.  Po dobu omeškania Kupujúceho s poskytnutím súčinnosti vo forme sprístupnenia CT zariadenia 

uvedeného v bode 2.4. tejto zmluvy (ďalej len „CT zariadenie“), nie je Predávajúci v omeškaní s dodaním 
Predmetu kúpy. Kupujúci je povinný informovať Predávajúceho o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by 
mohli mať vplyv na riadne a včasné dodanie Predmet kúpy. 

 
 
 

Čl. V. Kúpna cena 
 

 
5.1. Kúpna cena je stanovená ako cena dohodou v zmysle  zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov :  
 
Kúpna cena: 
10141785 "R"/STRATON MX P46    146.159,85 EUR 
08401296 "R"/XDC-component        7.621,20 EUR 
 
CENA SPOLU bez DPH     153.781,05 EUR 
DPH 20%      30.756,21 EUR 
Celková kúpna CENA SPOLU s DPH     184.537,26 EUR 
 (ďalej len „celková kúpna cena“)     

 
5.2.  V Celkovej kúpnej cene je zahrnutá DPH, dopravné náklady predávajúceho  a poistenie Predmetu kúpy.  
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Čl. VI. Platobné podmienky 
 
 
6.1.  Kupujúci sa zaväzuje uhradiť Predávajúcemu Celkovú kúpnu cenu podľa článku V. bodu 5.1 na základe 

daňového dokladu - faktúry vystavenej Predávajúcim najskôr v deň prevzatia Predmetu kúpy. 
 
6.2.  Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní od jej doručenia kupujúcemu, pričom zmluvné strany sa dohodli 

na akceptovaní elektronickej faktúry zaslanej na adresu faktury@unlp.sk. Prílohou faktúry vystavenej 
Predávajúcim musí byť preberací protokol alebo pracovný výkaz. Zmluvné strany sa dohodli, že ak 
Kupujúci  uhradí celkovú kúpnu cenu v lehote splatnosti podľa tohto bodu , Predávajúci poskytne 
Kupujúcemu dodatočnú zľavu z celkovej kúpnej ceny   vo výške 3,0 % z celkovej kúpnej ceny a to   formou 
vystavenia  dobropisu. 

 
6.3.  Faktúra musí obsahovať okrem údajov požadovaných právnymi predpismi aj: 

a) označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, 
b) číslo zmluvy, 
c) číslo faktúry,  
d) deň vystavenia, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, 
e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
f) celková cena bez DPH, celková DPH, celková fakturovaná suma, 
g) presné označenie Predmetu kúpy, 
 

6.4.  V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, Kupujúci je oprávnený vrátiť 
ju Predávajúcemu na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti. 

 
6.5.  Dohodnutú Celkovú kúpnu cenu je možné meniť len na základe písomného dodatku k zmluve 

podpísaného zmluvnými stranami. 
 
 
 

Čl. VII. Podmienky dodania Predmetu kúpy 
 
 
7.1.  Predávajúci je povinný dodať Predmet kúpy v súlade so všeobecne záväznými predpismi, STN 

technickými normami a podmienkami tejto zmluvy.  
 
7.2.  Predávajúci sa zaväzuje Predmet kúpy zabaliť a vybaviť na prepravu, pričom náklady s tým spojené sú už 

zahrnuté v Celkovej kúpnej cene. Predmet kúpy musí byť dodaný a zabalený takým spôsobom, ktorý 
dostatočne zabezpečí jeho ochranu počas transportu. 

 
7.3. O odovzdaní a prevzatí Predmetu kúpy spíšu Predávajúci a Kupujúci alebo ich poverení zástupcovia v mieste 

dodania preberací protokol, ktorý obsahuje najmä, nie však výlučne: dátum odovzdania a  prevzatia 
Predmetu kúpy, súpis zjavných vád na Predmete kúpy zistiteľných pri vonkajšej obhliadke a podpisy 
Predávajúceho a Kupujúceho alebo ich poverených zástupcov. 

 
7.4.  Spolu s Predmetom kúpy je Predávajúci povinný odovzdať Kupujúcemu všetky doklady, ktoré sa 

k Predmetu kúpy vzťahujú a ktoré sú potrebné na jeho užívanie. 
 
7.5.  Predávajúci je povinný Predmet kúpy nainštalovať ihneď pri dodaní, o čom spíšu zmluvné strany 

Inštalačný protokol. Inštalácia Predmetu kúpy predávajúcim môže byť potvrdená aj Pracovným výkazom. 
Inštalácia predmetu kúpy predávajúcim sa preukazuje Inštalačným protokolom alebo Pracovným 
výkazom.  
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7.6.  Kupujúci sa zaväzuje, že dodaný a nainštalovaný  Predmet kúpy protokolárne prevezme a zaplatí 
dohodnutú Kúpnu cenu.  

 
7.7.  V prípade, že Kupujúci neposkytne Predávajúcemu súčinnosť vo forme sprístupnenia CT zariadenia a tým 

neumožní uskutočniť dodanie  a inštaláciu Predmetu kúpy, je Kupujúci povinný nahradiť Predávajúcemu 
účelne vynaložené a preukázané náklady na skladovanie Predmetu kúpy. 

 
7.8.  Nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy prechádza na Kupujúceho dňom jeho prevzatia podpísaním 

preberacieho protokolu a Inštalačného protokolu alebo Pracovného výkazu. Ak Kupujúci bez uvedenia 
dôvodu odmietne podpísať preberací protokol, Predmet kúpy sa považuje za riadne dodaný a 
nebezpečenstvo škody na Predmete kúpy prechádza na Kupujúceho dodaním Predmetu kúpy na miesto 
určenia. 

 
7.9 Zmluvné strany si v súlade s § 445 Obchodného zákonníka dojednali výhradu vlastníckeho práva 

k dodanému Predmetu kúpy tak, že Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Predmetu kúpy až úplným 
zaplatením jeho celej kúpnej ceny.  

 
 
 

Čl. VIII.  Záručná doba, zodpovednosť za vady 
 
 

8.1.  Predávajúci poskytuje záruku na časť Predmetu kúpy podľa bodu 3.2. b/ po dobu 6 mesiacov od dátumu 
inštalácie a na časť Predmetu kúpy podľa bodu 3.2. a/ po dobu 12 mesiacov od dátumu inštalácie, pričom 
platia OSOBITNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY zo dňa 1.12.2016, ktoré tvoria prílohu č.1 tejto zmluvy. 

 
 8.2.  Kupujúci sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu Predmetu kúpy uplatní bezodkladne po jej zistení, 

najneskôr do 3 dní od jej zistenia. Predávajúci je povinný  sa vyjadriť k reklamácií najneskôr do 3 dní od 
uplatnenia reklamácie Kupujúcim.  

 
8.3.  Oznámenie porúch a vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne, e- mailom alebo faxom s dodatočným 

písomným potvrdením zaslaným doporučene poštou na adresu: 
Siemens Healthcare s.r.o.  

   Lamačská cesta 3/A, 841 04  Bratislava - Karlova Ves 
Elektronická adresa: usc-sie.sk@siemens.com 

   Bezplatná linka (zelená linka) : 0800/120 140 
Tel. č.: 02/5968 2502 
Fax.č.: 02/5968 5255 
Reklamácia musí obsahovať označenia vady a miesta, kde sa vada nachádza a stručný popis, ako sa vada 
prejavuje. 
 

8.4.  Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené Kupujúcim neodbornou manipuláciou s Predmetom kúpy, 
prípadne násilným a neoprávneným zásahom do Predmetu kúpy Kupujúcim.  

 
8.5.  Predávajúci je povinný dodať Kupujúcemu Predmet kúpy v množstve a akosti podľa podmienok tejto 

zmluvy. Predávajúci sa zaväzuje, že Predmet kúpy ku dňu jeho dodania bude v jeho výlučnom vlastníctve 
a nebude zaťažený žiadnymi právami tretích osôb, a že zároveň bude spĺňať všetky všeobecne záväznými 
právnymi predpismi a technickými normami stanovené požiadavky na akosť, kvalitu, funkčnosť 
a prevádzkyschopnosť. V prípade, že sa tak nestane, má Predmet kúpy vady.  

 
 
 

Čl. IX.  Zmluvné pokuty a náhrada škody 
 
 
9.1.  Ak sa Predávajúci dostane s dodaním Predmetu kúpy do omeškania, zaplatí Kupujúcemu zmluvnú pokutu 

vo výške 0,05 % z celkovej kúpnej ceny za každý deň omeškania, najviac však vo výške 10 % z celkovej 
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kúpnej ceny. Predávajúci nie je v omeškaní s dodaním Predmetu kúpy v prípade, ak Kupujúci neposkytne 
Predávajúcemu potrebnú súčinnosť na uskutočnenie dodávky.  

 
9.2. Ak Kupujúci mešká s úhradou Celkovej kúpnej ceny má  Predávajúci nárok na zaplatenie úroku z 

omeškania vo výške podľa platných právnych predpisov SR. 
 
9.3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v súvislosti s realizáciou tejto zmluvy poruší Predávajúci svoju právnu 

(zmluvnú alebo zákonnú) povinnosť, Predávajúci bude povinný Kupujúcemu nahradiť iba skutočnú škodu, 
bez nahrádzania ušlého zisku, pričom celková výška náhrad škôd, ktoré si môže Kupujúci nárokovať, 
a ktoré bude musieť Predávajúci nahradiť, a to aj v prípade vzniku viacerých škôd, bez ohľadu na ich 
počet môže byť maximálne vo výške 50 % z celkovej kúpnej ceny. Predávajúci nebude zodpovedať za 
škody vzniknuté poškodením alebo stratou dát, ušlý zisk, následné alebo nepriame škody. Limitácia 
rozsahu náhrady škody podľa tohto bodu sa nevzťahuje na škody na zdraví a/alebo na škody spôsobené 
úmyselne. Zmluvné strany prehlasujú, že, dojednanie obsahu tohto odseku je prejavom ich nespornej 
vôle a sú si vedomé prípadných právnych dôsledkov. Vymedzenie rozsahu a predpokladov nároku 
Kupujúceho na náhradu škody bolo vykonané po zvážení Kupujúcim, vychádzajúcom z možných 
predvídateľných následkov prípadného spôsobenia škody Predávajúcim pri realizácii tejto zmluvy. 

 
 
 

Čl. X. Odstúpenie od zmluvy  
 
 
10.1. Podstatným porušením tejto  zmluvy je nedodržanie dohodnutého termínu dodania Predmetu kúpy (bod 

4.2. tejto  zmluvy) o viac ako 60 dní. Z dôvodu tohto podstatného porušenia zmluvy môže Kupujúci od 
zmluvy odstúpiť.  

 
10.2. Za podstatné porušenie zmluvy Kupujúcim, kedy môže Predávajúci od zmluvy odstúpiť, sa považuje 

omeškanie s úhradou Celkovej kúpnej ceny o viac ako 60 dní, ako aj neposkytnutie súčinnosti Kupujúceho 
na uskutočnenie dodania predmetu plnenia viac ako 60 dní po uplynutí času plnenia. 

 
 

Čl. XI. Osobitné ustanovenia  
 
 
11.1. Kontaktná osoba kupujúceho pre plnenie tejto zmluvy je : vedúci RDG technik pracoviska kupujúceho, tel. 

č. 055/6152771, 6152772,  e-mail- kontakt : rgd@unlp.sk . 
 
11.4.  Predávajúci berie na vedomie, že Kupujúci zverejní túto zmluvu, jej dodatky v Centrálnom registri zmlúv 

vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky a faktúry súvisiace s touto zmluvou na webovej stránke 
kupujúceho, v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
11.5.  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností sa písomnosti podľa tejto zmluvy (t.j. súvisiace 

s týmto zmluvným vzťahom) považujú za doručené na tretí deň odo dňa ich odoslania poštou na adresu 
zmluvnej strany,  pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta. 

 
 

Čl. XII. Záverečné ustanovenia 
 
 

12.1. Zmluvné vzťahy v zmluve výslovne neupravené sa spravujú ustanoveniami aktuálne platných Všeobecných 
dodacích podmienok spoločnosti Siemens Healthcare s.r.o. zverejnených na www.siemens.sk/healthcare, 
zák. č. 513/1991 Zb.  a Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a ďalšími súvisiacimi právnymi 
predpismi SR.  Ustanovenia tejto zmluvy majú prednosť pred Všeobecnými dodacími podmienkami 
spoločnosti Siemens Healthcare s.r.o. 
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12.2. Prípadné spory vzniknuté z uzatvorenia tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou. 
Ak sa spor nepodarí urovnať dohodou, má každá zo zmluvných strán právo obrátiť sa s návrhom na 
príslušný súd v Slovenskej republike. 

 
12.3. Obsah zmluvy je možné meniť a dopĺňať len písomnými a očíslovanými dodatkami podpísanými oboma 

zmluvnými stranami. 
 
12.4. Jednotlivé ustanovenia každej časti a každého článku a odseku tejto zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od 

seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiadny vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s 
výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto 
neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť oddelené od ostatných príslušných 
ustanovení. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude 
spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť 
vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky kroky 
potrebné za tým účelom, aby sa dohodli na ustanovení s podobným účinkom, ktorým sa neplatné 
ustanovenie v súlade s aplikovateľným právnym poriadkom nahradí. 

 
12.5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom. 
 
12.6.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 
 
12.7. Zmluvné strany prehlasujú, že obsahu zmluvy náležite porozumeli a podpisom potvrdzujú súhlas s jej 

obsahom.  
 
12.8.    Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy: 
             Príloha č. 1 – Osobitné záručné podmienky zo dňa 01.12.2016 

Predávajúci: 
 
V Bratislave, dňa 3.6.2020  

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

Ing. Peter Brezina                       Ing. Tibor Kakaš 
Siemens Healthcare s.r.o. 

na základe Poverenia zo dňa 1.6.2020 
 

                 Siemens Healthcare s.r.o. 
           na základe Poverenia zo dňa 1.6.2020 

 
  

  
Kupujúci: 

  
V Košiciach, dňa 4.6.2020 

 
 

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

 
 
 

................................................   
Ing. Vladimír Grešš MUDr. Martin Paulo 

Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 
generálny riaditeľ výkonný riaditeľ 

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

MUDr. Peter Kizek, PhD., MHA, MPH 
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 

výkonný riaditeľ 
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OSOBITNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY PRE VYSOKOVÁKUOVÉ PRVKY (HVE),  

PLOŠNÉ DETEKTORY(FP) A SPECT- DETEKTORY 
 

Siemens Healthcare s.r.o. 
 

 Platné od 1.12.2016 

 
1.  Tieto Osobitné záručné podmienky sa vzťahujú na vysokovákuové prvky (ďalej len HVE), plošné detektory 

(ďalej len FP) a SPECT- detektory (ďalej len SPECT), ktoré sú uvedené v tabuľkách ďalej. 
 

2.  V prípade HVE/FP/SPECT, u ktorých je v čase dodávky zistená materiálová alebo výrobná vada, 
zabezpečíme nápravu takejto vady dodaním bezporuchového dielu HVE/FP/SPECT (prostredníctvom 
náhradnej dodávky) za súčasného späťvzatia pôvodne dodaného dielu HVE/FP/SPECT. 

3. Diel na výmenu bude doručený do vopred dohodnutého miesta určenia za cenu platnú v deň, keď je dodávka 
pripravená na odoslanie, ak nie je dohodnuté inak. Ak je chybný diel HVE/FD/SPECT vrátený dodávateľovi do 
piatich dní po jeho výmene, objednávateľ má nárok na dobropis v hodnote určenej podľa bodu 5. pričom 
rozhodujúci je termín jeho odovzdania dodávateľovi príp. osobe poverenej dodávateľom. 

 
4.  Objednávateľ odošle chybný diel HVE/FP/SPECT do štyroch dní od obdržania  náhradnej dodávky dielu  

bez príplatku a s vopred uhradeným prepravným na adresu určenia dodávateľom, ak nie je dohodnuté inak. 
Vrátený diel HVE/FP/SPECT prejde do vlastníctva dodávateľa. 

 
5.  Hodnota dobropisu sa vypočíta podľa tabuliek uvedených nižšie ako percentuálny podiel z ceny za náhradu 

na základe odstupňovanej sadzby s ohľadom na dĺžku a intenzitu používania chybného dielu 
HVE/FP/SPECT. 

 
6.  Pod percentuálnou hodnotou v príslušnom stĺpci tabuľky uvedenej nižšie je uvedená maximálna dĺžka a 

intenzita používania (ako podmienka); uplatňuje sa príslušná percentuálna hodnota v rámci daného rozsahu. 
Doba používania dielu HVE/FP/SPECT, u ktorého sa prejavila vada,  začína odo dňa jeho prvého uvedenia  
do prevádzky. Ak sa v poli nižšie uvedenej tabuľky uvádza viacero merateľných podmienok, musia byť 
splnené všetky. Ak podmienka v ľubovoľnom poli nie je splnená, dobropis nebude poskytnutý.  

 
7. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností dodávateľ uvádza, že záruka je stanovená kombináciou doby a 

intenzity používania náhradného dielu. V prípade výmeny (aj opakovanej) náhradného dielu počas záruky sa 
pre určenie nárokov objednávateľa zo záruky vychádza z celkovej doby používania a celkovej hodnoty 
merných jednotiek vyjadrujúcich intenzitu používania  dosiahnutých na všetkých, aj vymenených náhradných 
dieloch,   zistenej súčtom od prvej dodávky náhradného dielu, na ktorý sa vzťahuje záruka.  

 
8. HVE/FP/SPECT sú diely, ktoré podliehajú bežnému opotrebovaniu a v dôsledku tohto opotrebovania je 

potrebné ich vymieňať. Na nefunkčnosť  HVE/FP/SPECT dielu v dôsledku bežného opotrebovania sa 
nevzťahuje záruka. Ak objednávateľ upovedomí dodávateľa o záručnom nároku, ktorý je zjavne 
neoprávnený, dodávateľ má nárok na náhradu nevyhnutných nákladov. 

 
9. Právne vzťahy neupravené týmito Osobitnými záručnými podmienkami sa riadia platnými Všeobecnými 

dodacími podmienkami Siemens Healthcare s.r.o. (VDP), ktoré sú k dispozícii na 
www.siemens.sk/healthcare.  
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OSOBITNÉ ZÁRUČNÉ PODMIENKY PRE VYSOKOVÁKUOVÉ PRVKY (HVE),  
PLOŠNÉ DETEKTORY(FP) A SPECT- DETEKTORY 

Tabuľka č. 1 pre dobropisy podľa Osobitných záručných podmienok pre vysokovákuové prvky (HVE)  
 
 

Typ 
Dobropis vychádzajúci z ceny za náhradu 

100 %¹ 70 %¹ 40 %¹ 

 
DURA -181, -202, -302, -352 

 
max. 6 mesiacov 

max. 40 000 sken sekúnd 
  

 
max. 9 mesiacov 

max. 80 000 sken sekúnd  

 
max. 12 mesiacov 

max. 130 000 sken sekúnd 

 
RTG žiariče DURA AKRON Q max. 6 mesiacov 

max. 30 000 sken sekúnd 
max. 9 mesiacov 

max. 60 000 sken sekúnd 
max. 12 mesiacov 

max. 100 000 sken sekúnd 

 
RTG žiariče DURA 422 max. 6 mesiacov 

max. 55 000 sken sekúnd 
max. 9 mesiacov 

max. 110 000 sken sekúnd 
max. 12 mesiacov 

max. 180 000 sken sekúnd 
 

RTG žiariče DURA 688 max. 6 mesiacov 
max. 55.000 sken sekúnd 

max. 9 mesiacov 
max. 110 000 sken sekúnd 

max. 12 mesiacov 
max. 180 000 sken sekúnd 

 
RTG žiariče STRATON max. 12 mesiacov 

max. 300 000 sken sekúnd 

 

 
neuplatňuje sa 

 
neuplatňuje sa 

 
      VECTRON žiariče max. 12 mesiacov 

max. 300 000 sken sekúnd 

 

 

 

 
neuplatňuje sa 

 
neuplatňuje sa 

 
RTG žiariče MEGALIX CM max. 6 mesiacov 

max. 30 000 LU* 
max. 9 mesiacov 
max. 50 000 LU* 

max. 12 mesiacov 
max. 70 000 LU* 

 
RTG žiariče MEGALIX Cat max. 8 mesiacov 

max. 40 000 LU* 
max. 12 mesiacov 
max. 100 000 LU* 

max. 18 mesiacov 
max. 140 000 LU* 

 
RTG žiariče MEGALIX Cat Plus max. 12 mesiacov 

max. 150 000 LU* 

 
neuplatňuje sa 

 
neuplatňuje sa 

       Gigalix žiariče 
max. 12 mesiacov 
max. 200 000 LU* 

 
neuplatňuje sa 

 
neuplatňuje sa 

 
RTG žiariče OPTITOP max. 6 mesiacov 

max. 30 000 LU** 
max. 9 mesiacov 
max. 50 000 LU** 

max. 12 mesiacov 
max. 70 000 LU** 

OPTILIX, BIANGULIX, 
mamografické a single-tank RTG 
žiariče  (monoblok) 

max. 6 mesiacov 
max. 10 000 LU** 

max. 9 mesiacov 
max. 20 000 LU** 

max. 12 mesiacov 
max. 30 000 LU** 

 
OPTIPHOS single-tank (monoblok) max. 6 mesiacov 

max. 10 000 LU** 
max. 9 mesiacov 
max. 20 000 LU** 

max. 12 mesiacov 
max. 30 000 LU** 

 
POWERPHOS monoblok max. 4 mesiacov 

max. 20 000 LU*** 
max. 6 mesiacov 

max. 40 000 LU*** 
max. 12 mesiacov 
max. 60 000 LU*** 

 
Zosilňovače röntgenového obrazu 

 
max. 6 mesiacov 

 
max. 12 mesiacov 

 
max. 18 mesiacov 

 
Snímacie a kontrolné elektrónky 

 
max. 4 mesiacov 

 
max. 6 mesiacov 

 
max. 10 mesiacov 

 
Všetky XP mamografické skríning 
monitory 

 
max. 12 mesiacov 

 
max. 18 mesiacov 

 
max. 24 mesiacov 

 
Riadiace triódy pre generátory 

 
max. 4 mesiacov 

 
max. 6 mesiacov 

 
max. 10 mesiacov 

 
Podľa prevádzkového 

režimu  
1 záťažovej jednotke  

zodpovedá 
(Load Unit − LU) 

* ** *** 
1 expozícia 1 expozícia 1 expozícia =1 kWs 

2 s v režimoch cine, DSA, DR, DCM 1 s v režimoch cine, DSA, DR, DCM 0,5 s v režimoch DR-EB, DCM 

15 s DPF (pulzná skiaskopia) 7 s DPF (pulzná skiaskopia) 2 s DPF 
(pulzná skiaskopia > 2p/s) 

5 s DL, SUB DR, Roadmap, 
DPF (pulzná skiaskopia < 2p/s) 

¹ Záruka začína od dátumu vyexpedovania z centrálneho skladu na základe dodacej doložky EXW (Ex Works) Incoterms 2014. 
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Tabuľka č. 2 pre dobropisy podľa Osobitných záručných podmienok 
pre plošné detektory (FP) 

 

 
Typ 

Dobropis vychádzajúci z ceny za náhradu 

100 %¹ 70 %¹ 40 %¹ 20 %¹ 
 
PIXIUM 4700 
PIXIUM 4800 
Pixium 4810 max. 6 mesiacov max. 12 mesiacov max. 18 mesiacov max. 24 mesiacov 

 
CSX - 20 max. 6 mesiacov max. 12 mesiacov max. 18 mesiacov max. 24 mesiacov 

 
XP Rad Detektory - 
statické 

max. 6 mesiacov max. 12 mesiacov max. 18 mesiacov max. 24 mesiacov 

 
XP Rad Detektory - 
mobilné 

max. 6 mesiacov max. 12 mesiacov max. 18 mesiacov max. 24 mesiacov 

 
XP Fluoro Detektory max. 6 mesiacov max. 12 mesiacov max. 18 mesiacov max. 24 mesiacov 

 
Mammomat Inspirition 
Detektor 
(PN 10501286) 
(PN 10501285) 
(PN 10643085) 
(PN 10139688) 
(PN 10139680) 

max. 6 mesiacov max. 12 mesiacov max. 18 mesiacov max. 24 mesiacov 

 
Novation Detektor  max. 6 mesiacov max. 12 mesiacov max. 18 mesiacov max. 24 mesiacov 

Mammomat Fusion 
Detektor  
(PN 10549872) 

max. 6 mesiacov max. 12 mesiacov max. 18 mesiacov max. 24 mesiacov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¹ Záruka začína dátumom vyexpedovania z centrálneho skladu na základe dodacej doložky EXW (Ex Works) Incoterms 2014. 
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Tabuľka č. 3 pre dobropisy podľa Osobitných záručných podmienok  

pre SPECT-detektory (SPECT) 
 
 

 
 

Typ 
Dobropis vychádzajúci z ceny za náhradu 

 
100 %¹ 

3/8 High Resolution max. 12 mesiacov  
5/8 Ultra High Efficiency max. 12 mesiacov 
1" High Performance max. 12 mesiacov 
3/8 PAD 2 Hi Res max. 12 mesiacov 
5/8 PAD 2 Ultra High Eff max. 12 mesiacov 
3/8 PAD 1 e.cam max. 12 mesiacov 
5/8 Ultra High Efficiency max. 12 mesiacov 
1" High Performance max. 12 mesiacov 
3/8 PAD 2 Symbia Hi Res max. 12 mesiacov 
5/8 PAD 2 Symbia High Res max. 12 mesiacov 
3/8 Foresight e.cam max. 12 mesiacov 
5/8 Foresight e.cam max. 12 mesiacov 
3/8 Foresight Symbia max. 12 mesiacov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¹ Záruka začína dátumom vyexpedovania z centrálneho skladu na základe dodacej doložky EXW (Ex Works) Incoterms 2014. 


