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Kúpna zmluva č. 21 / 2012 
uzavretá podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. 

(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov 
 
 

 Čl. 1 
Zmluvné strany 

1.1  Predávajúci : Aspironix s.r.o., organizačná zložka, Antona Bernoláka 
2170/45, 010 01 Žilina   

  Zastúpený: Ing. Jiří Mikš, vedúci organizačnej zložky 
  IČO: 46 492 054 
  IČ DPH: SK4020349124 
  Bankové spojenie:  Tatrabanka, pobočka Žilina, č.ú. 2927871054/1100 
  
     Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Po, vložka č. 10285/L 
           Predávajúci je platcom DPH 

     (ďalej len predávajúci ) 
 
1.2  Kupujúci :  Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2,036 59 Martin 
  Zastúpený:  Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD. 
    IČO:  00 365 327 
  DIČ:  2020598019 
  Bankové spojenie: Štátna pokladnica   
  Číslo účtu:   7000408884/8180 
  (ďalej len kupujúci) 

 
predávajúci a kupujúci  ďalej spoločne len „zmluvné strany“  

alebo jednotlivo „zmluvná strana“ 
 
 

Čl. 2 
Predmet zmluvy 

2.1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu 1 ks detekčnej 
gamasondy Neoprobe, zabezpečiť dopravu do Univerzitnej nemocnice Martin, 
inštaláciu a uvedenie do prevádzky. Zaškolenie obsluhy je bezplatné. Špecifikácia 
predmetu zmluvy tvorí Prílohu č. 1 tejto kúpnej zmluvy. Súčasťou dodávky tovaru bude 
návod na obsluhu v slovenskom/českom 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. Cena predmetu zmluvy v rozsahu Čl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zásad Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a jeho vykonávacej vyhlášky a to vo výške :  

        
       - cena za celý predmet zmluvy v € bez DPH             26.089,- € 
          sadzba DPH v %                                                     10% 
          sadzba DPH v €                                                      2.608,90 € 
       - cena za celý predmet zmluvy v € s DPH                 28.697,90 € 
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3.2. V cene podľa bodu 3.1. tejto zmluvy je zahrnutá cena predmetu zmluvy vrátane DPH 
v súlade s platnými predpismi, vrátane dopravy do miesta určenia, inštalácie a uvedenia 
do prevádzky, obchodnej prirážky, balenia, cla a ostatných odvodov v krajine verejného  

       obstarávateľa vo výške platnej ku dňu vyhlásenia obstarávania. 
 
3.3. Zmenu ceny z dôvodu zmien dovozných podmienok stanovených zákonom, kedy by bol 

dovoz predmetu zmluvy zaťažený zvýšením cla, colnej prirážky alebo iných zákonom 
stanovených odvodov, je možné upraviť len písomnou formou odsúhlaseného dodatku 
ku zmluve.  

 
 

Čl. 4 
Platobné podmienky 

4.1. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu tovaru podľa Čl. 3 tejto zmluvy na účet 
predávajúceho, č. ú. 2927871054/1100. 

 
4.2. Cena predmetu plnenia je splatná na základe splnenia dodávky do miesta určenia,     
       inštalácie, uvedenie do prevádzky a zaškolenia zdravotníckeho personálu a odovzdaní  
       predmetu zmluvy do užívania proti faktúre do 30.11.2012. 
 
 

Čl. 5 
Miesto plnenia 

5.1. Predávajúci sa zaväzuje realizovať dodávku do miesta plnenia – Univerzitná nemocnica 
Martin, Chirurgická klinika, Kollárova 2, 036 59  Martin.  

 
5.2. Lehota dodania predmetu zmluvy je po nadobudnutí účinnosti zmluvy do 28.11.2012. 
 
5.3. Splnením dodávky sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy do              
       užívania. Predávajúci pri dodaní predmetu zmluvy zabezpečí predvedenie funkčnosti  
       predmetu zmluvy, vysvetlí základné funkcie potrebné pre ovládanie a správnu  
       prevádzku a zaškolí v nevyhnutnom rozsahu zodpovedných pracovníkov, ktorí budú  
       s predmetom zmluvy pracovať. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy spíšu zmluvné  
       strany preberací protokol (dodací list).  Súčasťou protokolárneho odovzdania predmetu  
       zmluvy do prevádzky bude odovzdanie sprievodnej a technickej dokumentácie  
       v rozsahu zodpovedajúcom charakteru predmetu zákazky v slovenskom/českom jazyku  
       a bezpečnostno-technickým požiadavkám. 
 
5.4. Odmietnutie dodávky kupujúcim je možné vtedy, ak technické parametre dodaného   
       predmetu zmluvy nezodpovedajú technickým parametrom uvedeným v ponuke.  
 
 

Čl. 6 
Záručná doba, reklamačné konanie                          

6.1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, sortimente a kvalite v súlade s touto  
       zmluvou. Z tohto dôvodu je kupujúci v súčinnosti s predávajúcim povinný pri prevzatí  
       dodávky zistiť jej kompletnosť a kvalitu. Pri zistení uvedených závad a rozdielov má  
       kupujúci právo ešte pred zaplatením na odstránenie závad a dodanie zvyšnej časti  
       dodávky. 

 
6.2. Na tovar je poskytnutá záruka 24 mesiacov od odovzdania, prevzatia a uvedenia do 

prevádzky. Počas tejto záruky vykoná predávajúci jednu preventívnu prehliadku prístroja 
v súlade s podmienkami stanovenými výrobcom. 
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6.3. V prípade vzniku – zistenia závady, ktorá robí tovar neupotrebiteľným alebo funkčne len  
       čiastočne upotrebiteľným, plynutie záručnej doby sa preruší až do jej úplného  
       odstránenia, ktoré bude písomne potvrdené kupujúcim. V prípade, ak bude prístroj  v  
       záručnej dobe mimo prevádzky po dobu viac ako 30 dní nepretržite z dôvodu  
       neschopnosti predávajúceho alebo ním zabezpečenej alebo poverenej servisnej   
       organizácie odstrániť poruchu, kupujúci bude mať právo penalizovať  predávajúceho   
       pokutou vo výške 0,1% z kúpnej ceny prístroja za každý deň  počnúc 30-tym dňom  
       prístroja mimo prevádzku. To neplatí v prípade, ak predávajúci poskytne po dobu  
       opravy kupujúcemu náhradný prístroj. 
 
6.4. Servis – záručný i pozáručný – vykonáva predávajúci prostredníctvom svojich  
       servisných technikov a servisných pracovísk. Počas záručnej lehoty zabezpečuje  

predávajúci nástup servisného technika na opravu do 48 hodín od písomného 
nahlásenia poruchy a predloženia záväznej objednávky. 
Zodpovedný pracovník predávajúceho je Ing. Petr Hambálek, tel. +420739775969, resp. 
e-mail:   

 
6.5. Záručný servis vykonáva predávajúci bezodplatne. Predávajúci sa zaväzuje odstrániť  
       poruchu počas záručnej doby do 48 hod. od nástupu na opravu v prípade, ak si  
       takáto porucha nevyžaduje použitie náhradných dielov zo zahraničia, inak do 5 dní od  
       preukázateľného nahlásenia poruchy. Predávajúci poskytne záruku na opravu v prípade  

opravy na mieste po dobu 6 mesiacov a v prípade opravy formou výmeny náhradných 
dielov po dobu 12 mesiacov.  

 
6.6. Predávajúci sa zaručuje vykonávať pozáručný servis vrátane dodávok náhradných  
       dielov, podľa aktuálneho cenníka po dobu najmenej 8 rokov.  
 
 

Čl. 7 
Zmluvné pokuty 

7.1. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry si predávajúci môže uplatniť úrok 
z omeškania vo výške o 8 percentuálnych bodov vyšší ako základná úroková sadzba 
Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. 

 
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. 
 
7.3. Zmluvné  strany  sa  zaväzujú,  že  všetky  spory,  ktoré  vzniknú z  tejto zmluvy alebo  
       v súvislosti s ňou budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporu zmierom, spor  
       rozhodne vecne a miestne príslušný súd určený podľa procesných právnych predpisov  
       Slovenskej republiky. 
 
7.4. Zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 

 
7.5  Predávajúci   sa   zaväzuje,   že  bez   súhlasu  kupujúceho  nepostúpi  svoju peňažnú     
       pohľadávku  vzniknutú z tejto zmluvy tretej strane. Postúpenie pohľadávky zo strany  
       predávajúceho tretej strane bez súhlasu kupujúceho je neplatné.  
 
 

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. 
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8.2. Kúpna zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom pre každú zmluvnú stranu  
sú určené dva rovnopisy. 

 
8.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
 
8.4.  Právne vzťahy touto zmluvou priamo neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami   
        Obchodného zákonníka a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
8.5.  Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a súhlasia 
        s ním a že zmluvu uzatvárajú slobodne, vážne a bez nátlaku, na znak čoho pripájajú  
        svoje podpisy. 
 
 
 
Príloha č. 1 kúpnej zmluvy -  ŠPECIFIKÁCIA PARAMETROV predmetu zmluvy (v zmysle 
časti B1.Opis predmetu zákazky) 
 
Gamadetekčná sonda Neoprobe sa zostáva z riadiacej jednotky (Model 2300, 
produktový kód NPCU3) a z krátkej rovnej sondy o priemere 14 mm (produktový kód 
NPB14S). Súčasťou predmetu zmluvy je aj externý 14 mm kolimátor sondy (produktový 
kód NPE14) a ochranné puzdro na bezpečné uloženie sondy a kolimátora (produktový 
kód NPA71). 
 
Technická špecifikácia: 

1. Prístroj je napájaný z bežnej elektrickej siete na 220 V. 
2. Po zapnutí prístroja do činnosti nie je potrebné prístroj kalibrovať. V prístroji je 

zabudovaná autokalibrácia, ktorá sa prevedie automaticky. 
3. Krátka rovná sonda o priemeru 14 mm je bezdrôtová a s riadiacou jednotkou 

komunikuje pomocou technológie Bluetooth. V prípade záujmu je možné 
v budúcnosti dokúpiť aj ďalšie bezdrôtové sondy, napríklad pre laparoskopické 
operácie. 

4. Systém umožňuje detegovať jednou sondou súčasne dva rádioizotopy (režim 
Dual Isotope pre rádioizotopy technécium 99mTe a jód 125I). 

5. Sondu je možné resterilizovať metódou nízkoteplotnej sterilizácie. Je možné 
použiť etylénoxid (EO) alebo plazmovú sterilizáciu. 

6. Softvér nahraný v riadiacej jednotke je možné jednoducho aktualizovať, keď je 
nová aktualizácia softvéru k dispozícii. K riadiacej jednotke sa pripojí 
prepojovacím káblom externý počítač a z neho sa do riadiacej jednotky 
nainštaluje nový softvér. 

 
 
V Martine, dňa: ........................................                 V Žiline, dňa:     ...................................... 
 
 
 
Za kupujúceho     Za predávajúceho 
 

Meno: Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.  Meno:       Ing. Jiří Mikš 
 
funkcia: riaditeľ UNM    funkcia:     vedúci organizačnej zložky 
 
Podpis: .............................................  Podpis:     ...................................... 


