KÚPNA ZMLUVA
uzavretá v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi
zmluvnými stranami
ČLÁNOK I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Kupujúci

Obec Ratková
Ratková č. 1, 982 65 Ratková
Zastúpený
Bc. Ján Bobrovský, starosta obce
Bankové spojenie VÚB a.s.
Číslo účtu
15321392/0200
IČO
00318990
DIČ
2021230365
IČ DPH
nie je platcom DPH
Tel
+421 47 5491102
(v ďalšom len „kupujúci“)

1.2. Predávajúci

Unique medical s.r.o.
Ulica svornosti 42, 821 06 Bratislava
Zastúpený
Martin Továrek, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu
5033661174/0900
IČO
46 729 429
DIČ
2023571220
IČ DPH
SK2023571220
Tel
+421 907 917747
(v ďalšom len „predávajúci“)
ČLÁNOK II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predávajúci sa zaväzuje, že v rozsahu dojednanom v tejto zmluve a za podmienok v nej uvedených
dodá pre kupujúceho vrátane dopravy, uskladnenia, inštalácia a zaškolenia obsluhy zdravotníckej
techniky pre zdravotné stredisko Ratková.
2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar podľa špecifikácie v prílohe 1.
2.3 Predávajúci prehlasuje, že predmet zmluvy je v jeho výlučnom vlastníctve, že nie je ani nebol
predmetom podnikania ani ho nevyužíval v súvislosti s podnikaním alebo inou samostatnou zárobkovou
činnosťou.
ČLÁNOK III.
KÚPNA CENA
3.1 Kupujúci sa zaväzuje za predmet kúpy zaplatiť podľa Cenovej ponuky, ktorá tvorí nedielnu súčasť
tejto zmluvy:
Cena bez DPH
Výška DPH (20 %)
Cena celkom vrátane DPH

19 960,00 EUR
3 992,00 EUR
23 952,00 EUR

Slovom: dvadsaťtritisícdeväťstopäťdesiatdva EUR
3.2 Kúpnu cenu uhradí kupujúci prevodným príkazom do 30 dní od protokolárneho prevzatia tovaru.
ČLÁNOK IV.
TERMÍNY PLNENIA
4.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet zmluvy uvedený v čl. 1 tejto zmluvy do 31.10.2015.

ČLÁNOK V.
DOKLADY NUTNÉ NA PREVZATIE A UŽÍVANIE TOVARU
5.1 Predmet kúpy bude dodaný spolu s návodom na použitie, odskúšaný a obsluha bude zaškolená na jeho
používanie v rozsahu min 6 hodín.
ČLÁNOK VI.
OBALY A BALENIE
6.1 Predmet kúpy bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
Použité obaly sú určené na jednorazové použitie.
ČLÁNOK VII.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU
7.1 Zmluvné strany sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení,
ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za vady.
7.2 Prípadné nedostatky predmetu kúpy bude kupujúci reklamovať písomne u predávajúceho.
ČLÁNOK VIII.
OSTATNÉ UJEDNANIA
8.1 Predávajúci prehlasuje, že oboznámil kupujúceho s technickým stavom predmetu zmluvy a že žiadne
skryté vady, o ktorých musel vedieť, kupujúcemu nezatajil.
8.2 Kupujúci prehlasuje, že pozná technický stav predmetu zmluvy a berie na vedomie, že miera
opotrebenia zodpovedá veku hnuteľného majetku a dohodnutej cene.
8.3 Zaplatením dohodnutej ceny a prevzatím nadobúda kupujúci vlastnícke právo k predmetu zmluvy
podľa čl. 1. Týmto okamihom prechádza naň i nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia
predmetu kúpy.
8.4 Kupujúci a predávajúci sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu/overovania na mieste zo strany
oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu/overovania na mieste v zmysle príslušných právnych
predpisov SR a ES a zmluvy o poskytnutí NFP. Kupujúci a predávajúci je počas výkonu
kontroly/auditu/overovania na mieste povinný najmä preukázať oprávnenosť vynaložených výdavkov
a dodržanie podmienok poskytnutia NFP.
ČLÁNOK IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán,
zároveň do troch mesiacov od podpisu oboma zmluvnými stranami musí byť zverejnená na
internetovej stránke obce inač táto zmluva stráca platnosť.
9.2 Táto zmluva je účinná nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na internetovej stránke obce.
9.3 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné iba so súhlasom MZSR výhradne formou písomných
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
9.4 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že nebola dohodnutá v
tiesni ani za inakšie nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a
zrozumiteľne.
9.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.
V Ratkovej, dňa 4.5.2015

V Bratislave, dňa 4.5.2015

Kupujúci:
Obec Ratková
Bc. Ján Bobrovský, starosta obce

Predávajúci:
Unique medical s.r.o.
Martin Továrek, konateľ spoločnosti

Prílohy zmluvy:
Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zmluvy

Položka
• 1 ks Defibrilátor + EKG - automatický externý,
min. technické požiadavky: Prístroj vykonáva
automatickú analýzu EKG počas 12 sekúnd a sa
rozhoduje, či defibrilácia je nutná. Hlavné rysy:
Ovládanie jedným tlačidlom, Intuitívne a
jednoduché ovládanie, Indikátor stavu, Lithiumbatérie, Pravidelný self-test, Rozmery: cca. 26 x
26 x 8,5 cm. Bude umiestnený v ambulancii
všeobecného lekára pre potreby internistu.
• 1 ks Otoskop, min. technické požiadavky:
Vysoko profesionálne plastové otoskopy , Extra
jasné halogénové svetlo zabezpečuje optická
sústava, Kvalitne 3 x zväčšovacie pohyblivé
šošovky, Výstup na pneumatický membránový
test, 7 x jednorazová spekula mini (Rim 2,5 až
4 mm). Bude umiestnený v ambulancii
všeobecného lekára pre potreby internistu.
• 1 ks Gastrofibroskop, min. technické
požiadavky: Gastroendoskopicka zostava s
videokolonoskopom a videogastroskopom,
Odsávacou jednotkou, Koaguláciou, s
inštrumentáriom, S vozíkom. Bude umiestnený v
ambulancii všeobecného lekára pre potreby
internistu.
• 2 ks Resuscitačný set, min. technické
požiadavky: 1x ambuvak, 2x maska,1 x
roztvárač úst, 1 x kliešte na jazyk, 3 x kanyla.
Budú umiestnené v ambulancii všeobecného
lekára pre potreby všeobecného lekára a
internistu.
• 1 ks Röntgen RTG prenosný, min. technické
požiadavky: RTG prístroj na predoperačné
zhotovenie RTG záznamov, Bezdrôtový RTG, Štít
proti odrazenému žiareniu, pás cez rameno, PC
s pripojením na rtg, transportný kufor, statív.
Bude umiestnený v ambulancii všeobecného
lekára pre potreby internistu.
• 1 ks Kolonoskop, min. technické požiadavky:
Gastroendoskopicka zostava s
videokolonoskopom a videogastroskopom. Bude
umiestnený v ambulancii všeobecného lekára
pre potreby internistu.
• 2 ks Infúzny stojan, min. technické
požiadavky: Pojazdný, min 5 koliesok. Budú
umiestnené v ambulancii všeobecného lekára
pre potreby všeobecného lekára a internistu.
• 1 ks Sterilizátor parný, min. technické
požiadavky: Vysoká účinnosť - rýchle cykly,
Interaktívny systém. Bude umiestnený v
ambulancii stomatológa.
• 1 ks Osobná váha + meranie výšky digi, min.
technické požiadavky: Tradičná mechanická
váha s výškomerom ( min 75 - 200 cm) s
robustnou stupnicou, Kapacita: min 200 kg,
Presnosť: min 100 g. Bude umiestnená v
ordinácii pediatra.
• 3 ks Tlakomer bezortuťový, min. technické
požiadavky: Digitálny zobrazovač pulzu.

MJ

Jednotková
cena

Cena bez
DPH

DPH

Cena
celkom s
DPH

1 ks

1 300,00

1 300,00

260,00

1 560,00

1 ks

120,00

120,00

24,00

144,00

1 ks

5 430,00

5 430,00

1 086,00

6 516,00

2 ks

80,00

160,00

32,00

192,00

1 ks

5 820,00

5 820,00

1 164,00

6 984,00

1 ks

4 500,00

4 500,00

900,00

5 400,00

2 ks

95,00

190,00

38,00

228,00

1 ks

1 300,00

1 300,00

260,00

1 560,00

1 ks

300,00

300,00

60,00

360,00

3 ks

60,00

180,00

36,00

216,00

Numerická stupnica tlaku. Budú umiestnené v
ambulanciách všeobecného lekára, gynekológa,
pediatra.
• 2 ks Germicidne lampy, min. technické
požiadavky: Germicídne žiariče priamo
vyžarujúce 30W. Budú umiestnené v 2
čakárňach po 1 kuse.
• 2 ks Kufríkový kyslíkový komplet, min.
technické požiadavky: ASI reanimačný kufrík, 1x
ambuvak, 2x maska, 1 x roztvárač úst, 1 x
kliešte na jazyk, 3 x kanyla, 1 x 0,5 litrová
plniteľná fľaša na kyslík, 1 x maska s hadićkou
na kyslík. Budú umiestnené v ambulancii
všeobecného lekára pre potreby všeobecného
lekára a internistu.

2 ks

150,00

300,00

60,00

360,00

2 ks

180,00

360,00

72,00

432,00

SPOLU:

19 960,00

3 992,00

23 952,00

