
Kúpna zmluva č. 506 / 2013 
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 
A.M.I. SLOVAKIA s.r.o. 
Podháj 31 
97405 Banská Bystrica 
IČO                   :         44 792 301 
DIČ                   :         2022826278 
bankové spojenie: UniCredit Bank 
číslo účtu   : 1091531003/1111 
v zastúpení   : Igor Markovič 
   riaditeľ 
   (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: 7000281377/8180 
v zastúpení: Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD. 
 riaditeľ 
 (ďalej ako kupujúci) 
 
 
 

Čl. 2 
Predmet zmluvy 

2. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu „Prenosný 
ultrasonografický prístroj typ Nano Maxx – 1ks“ podľa cenovej ponuky zo dňa 
3.5.2013, zabezpečiť dopravu do Univerzitnej nemocnice Martin a inštaláciu. Zaškolenie 
obsluhy je bezplatné. 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. 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: 
- cena za celý predmet zmluvy v € bez DPH  8 310 EUR 

sadzba DPH v %  20 % 
sadzba DPH v €  1 662 EUR 

- cena za celý predmet zmluvy v € s DPH  9 972 EUR 



 
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 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.  1091531003/1111 

 
Cena predmetu plnenia je splatná po splnení dodávky do miesta určenia, inštalácie 
a zaškolenia zdravotníckeho personálu a odovzdaní predmetu zmluvy do užívania na 
základe faktúry vystavenej predávajúcim splatnej do 60 dní od jej doručenia 
kupujúcemu. 

 
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 anesteziológie 
a intenzívnej medicíny, Kollárova 2, 036 59  Martin 

 
5.2. Dodacia lehota sa odvíja odo dňa zverejnenia v centrálnom registri zmlúv (max. však do 

30 dní). 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  60 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 
24 hod. od nahlásenia poruchy a po predložení záväznej objednávky na tel. č.0905 989 
606, faxom 048 4104981. 

 
6.3. 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, predávajúci sa zaväzuje po túto dobu 
zapožičať kupujúcemu adekvátny prístroj. 

 
6.4 Predávajúci zabezpečí v záručnej dobe zdarma min. 1 preventívnu prehliadku v súlade 

s podmienkami stanovenými výrobcom. 



 
Čl. 7 

Zmluvné pokuty 

7.1. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry si predávajúci môže uplatniť úrok 
z omeškania vo výške o 9 percentuálnych bodov vyšší ako základná úroková sadzba 
Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného 
záväzku. 

 
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 Predávajúci sa zaväzuje, že bez súhlasu kupujúceho nepostúpi svoju peňažnú 

pohľadávku vzniknutú z tejto zmluvy tretej strane. V prípade, ak by došlo k postúpeniu 
pohľadávky na tretiu osobu bez súhlasu kupujúceho, je takého postúpenie pohľadávky 
neplatné. 

 
8.3. Kúpna zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá zmluvná strana 

obdrží dve jej vyhotovenia, ktoré majú platnosť originálu. 
 
8.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 
 
8.5. Práva a povinnosti účastníkov, ktoré neupravuje táto kúpna zmluva, sa spravujú 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
 
8.6. 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 Banskej Bystrici , dňa: ....................... 
 
 
 
Za kupujúceho:                                                              Za predávajúceho: 
 
 
......................................................                                 ................................................ 
Doc. MUDr. Julián Hamžík, PhD.              Igor Markovič 
               riaditeľ UNM Martin    riaditeľ A.M.I. SLOVAKIA s.r.o.  
 
 
 
           
 


