
Kúpna zmluva č. 01-13-035 
uzavretá podľa § 409 a nasi zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v zmení neskorších 

predpisov 

1. ČI. 1. - Zmluvné strany 

O b j e d n á v a t e ľ 
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava 
Zastúpená: doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc. 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000279306/8180 
IČO: 00 607 231 
IČ DPH:SK2020848368 
(ďalej len ako „ kupujúci " ) 

D o d á v a t e ľ 
Askin & Co, spol. s r.o., Martinská 31, 821 05 Bratislava 
právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, 
vložka č. 1335/B 
Zastúpená: RNDr. Dušan Jarek, konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., Bratislava 
Číslo účtu: 2626041380/1100 
IČO: 17 323 100 
IČ DPH:SK2020316232 
(ďalej len ako „ predávajúci " ) 

2. ČI. 2-Predmet plnenia zmluvy 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je dodávka 1 ks nového prístroja - Videogastroskop Pentax EG-
2790 pre DFNsP Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava. 
Presná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou 
súčasťou zmluvy. 

3. ČI. 3 - Miesto a termín dodania tovaru 
3.1 Miestom dodania tovaru v rozsahu podľa čl. 2 ods.2.1: Detská fakultná nemocnica 
s poliklinikou Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava. 
3.2. Termín dodania tovaru v rozsahu podľa čl. 2 ods.2.1 je maximálne do 30 pracovných dní 
po podpísaní zmluvy. 
3.3. V prípade nedodania tovaru v termíne podľa bodu 3.2 vzniká kupujúcemu nárok 
účtovať úrok z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 
Kupujúci je súčasne oprávnený písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy, čím sa zmluva od 
začiatku zrušuje. 



4. ČI. 4 - Cena 
4.1 Cena za plnenie predmetu zmluvy, v rozsahu čl. 2 ods. 2.1 tejto zmluvy, je stanovená 
dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení zákona 
č. 196/2000 Z. z., vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov. Presná cena predmetu zmluvy 
je uvedená v prílohe č. 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
4.2 Cena je stanovená vrátane všetkých nákladov na dodávku, inštaláciu, zavedenie prístroja 
do prevádzky, zaškolenie personálu a prípadných nákladov súvisiacich s realizáciou záručnej 
opravy. 

5. Čl. 5 - Platobné podmienky 
5.1 Zaplatenie kúpnej ceny podľa čl. 4 tejto zmluvy bude vykonané v dvoch splátkach a to 
13 000.- € po dodaní tovaru na základe jeho prevzatia zodpovedným pracovníkom určeným 
kupujúcim, ktorý tento úkon potvrdí podpisom dodacieho listu a preberacieho protokolu 
vybaveného potrebnými náležitosťami. Dodací list a preberací protokol podpísaný kupujúcim 
a predávajúcim tvorí neoddeliteľnú prílohu faktúry, ktorú vystaví predávajúci. Druhá splátka 
v hodnote 16 400.- € do 12 mesiacov po dodaní a odovzdaní prístroja do prevádzky podľa 
podmienok prílohy č.3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. 
5.2. Úhrada sa uskutoční bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho a je splatná 60 
dní od vystavenia faktúry. 
5.3. Pokiaľ vystavená faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti v zmysle 
zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, prípadne po obsahovej stránke 
nebude úplná, alebo ak nebude v súlade s touto zmluvou, kupujúci si vyhradzuje právo 
takúto faktúru vrátiť predávajúcemu na prepracovanie. Lehota splatnosti faktúry začína 
plynúť kupujúcemu až po vystavení opravenej faktúry. 
5.4. V prípade neuhradenia faktúry v termíne splatnosti vzniká predávajúcemu nárok 
účtovať úrok z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 

6. Čl. 6 - Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy 
6.1 Predávajúci sa zaväzuje odovzdať predmet zákazky uvedený v bode 2.1 v termíne 
maximálne do 30 dní od podpísania zmluvy. Súčasťou dodávky bude dodací list, preberací 
protokol, záručný list, protokol o zaškolení personálu, vyhlásenie zhody a doplňujúcimi 
podkladmi k nim, alebo certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými 
osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody 
výrobkov, návod na obsluhu v slovenskom jazyku, potvrdenie o autorizácii na vykonávanie 
kompletného servisu predmetu zákazky vydané výrobcom. Ak sídli mimo územia SR, 
predložiť úradne preložený doklad. 
6.2 Predávajúci zabezpečí ihneď po uvedení prístroja do prevádzky zaškolenie personálu. 
6.3. Kupujúci je oprávnený odmietnuť dodávku, ak technicko-medicínske parametre 
dodávaného tovaru nezodpovedajú parametrom uvedeným v ponuke do verejnej súťaže, 
alebo ak sa preukážu funkčné nedostatky pri inštalácii a skúšobnej prevádzke. V takomto 
prípade je predávajúci povinný dodať taký istý náhradný prístroj v lehote do 5 pracovných 



dní. Inak je kupujúci oprávnený od kúpnej zmluvy písomne odstúpiť, čím sa kúpna zmluva od 
začiatku zrušuje. 
6.4. Vlastníctvo k predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho protokolárnym prevzatím 
predmetu zmluvy a finančným vyrovnaním voči predávajúcemu. 
6.5. Prechod nebezpečenstva škody na kupujúceho vzniká prevzatím predmetu zmluvy 
a podpísaním preberacieho protokolu. 

7. Čl. 7 - Záruky a sankcie 
7.1 Predávajúci je povinný dodať predmet zmluvy v množstve, sortimente a kvalite v súlade 
s touto zmluvou. Ak predávajúci nesplní záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy riadne a včas, je 
kupujúci oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
7.2. Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov. 
7.3. Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim /od dátumu uvedenom 
na preberacom protokole/. 
7.4. Záruka nebude uznaná, pokiaľ kupujúci preukázateľným spôsobom porušil, príp. 
nedodržal pracovné postupy obvyklé pri používaní predmetu kúpy, pričom takéto 
skutočnosti, ak nastanú, je predávajúci povinný hodnoverne preukázať. 
7.5 Zmluvné strany sa zaväzujú nepostúpiť práva z tejto zmluvy na tretiu osobu bez 
písomného predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany pod zmluvnou pokutou 10% 
z ceny zákazky, ktorú je oprávnená účtovať a vymáhať od porušujúcej zmluvnej strany druhá 
zmluvná strana. 

8. Čl. 8 - Podmienky záručného a pozáručného servisu na prístroj 
8.1 Servis záručný i pozáručný zabezpečuje predávajúci. Pri splnení záručných podmienok 
predávajúci v záručnej dobe bezplatne odstráni všetky závady prístroja, tiež jeho 
príslušenstva. Podmienky záručného servisu sú uvedené v prílohe č. 2 tejto zmluvy. Nástup 
servisného technika maximálne do 24 hodín od nahlásenia poruchy. Pri neodstránení 
poruchy do 10 dní od nahlásenia poruchy bude predávajúcim bezplatne zapožičaný 
náhradný prístroj s porovnateľnými parametrami. Predávajúci je povinný a zaväzuje sa 
zabezpečiť i pozáručný servis. Cenové podmienky pozáručného servisu sú uvedené v prílohe 
č. 2 tejto zmluvy. 
Kontaktná osoba- servisný technik: Tibor Valachovič, valachovic(5)askin.sk. 0918 540 612 

9. Čl. 9 - Riešenie sporov 
9.1 Prípadné nedorozumenia, alebo rozpory, sa zmluvné strany budú maximálne usilovať 
riešiť dohodou. 
9.2 Zmluvný vzťah sa bude riadiť príslušným právnym poriadkom platným na území SR. 
Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom. Záväzný je slovenský 
výklad dokumentov a zmluvy. 

10. Čl. 10 - Záverečné ustanovenia 
10.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 



10.2 Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto zmluvy sa riadia stanoveniami 
tejto zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
10.3 Zmluvu môžu zmluvné strany meniť len písomnými obojstranne odsúhlasenými 
a podpísanými dodatkami v rozsahu súťažných podmienok. 
10.4 Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 
obdrží jedno vyhotovenie. 
10.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 
Opis predmetu obstarávania - príloha č. 1, 
Podmienky záručného servisu a cenové podmienky pozáručného servisu - príloha č. 2. 

V Bratislave, dňa Bratislave, dňa 11.09.2013 

Kupu"''H" Predávajúci: ASKIN & CO., s.r.o 
Martinská 31 

doc.MUDr. Ladislav Kužela, CSc. RNDr. Dušan Jarek 



Príloha č.l 

Technický opis predmetu zákazky: Videogastroskop 

1. Digitálny videogastroskop Pentax EG-2790K - 1 ks 

- zorný uhol 140° 
vonkajší priemer 9,0 mm 
priemer pracovného kanála 2,8 mm 
pracovná dĺžka 1050 mm 
fokus rozsah 4 - 100 mm 

- ohyb hore/dole 210°/120° 
- ohyb vpravo/vľavo 120°/120° 

programovateľné tlačítka na 
endoskope 
plnoformátový obraz zobrazenia 

vrátane záznamového zariadenia Acer 

Videogastroskop Pentax EG-2790K je vzájomne kompatibilný so súčasným prístrojovým 
vybavením na endoskopickom pracovisku DFNsP Bratislava, t.j. s videoprocesorom 
a videoendoskopmi. 



Príloha č. 2 - Podmienky záručného servisu a cenové podmienky záručného a pozáručného 
servisu 

1. Záručné a servisné podmienky 
1.1 Záruka na kvalitu 
Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na kvalitu dodaného tovaru na obdobie 24 
mesiacov, ak nie je zmluvne dohodnuté inak. Predávajúci preberá písomne záväzok, že 
dodaný tovar bude po stanovenú dobu spôsobilý používania na svoj účel a že si zachová 
svoje vlastnosti dané výrobcom. Záruka je poskytnutá iba na tovar, ktorý je kupujúcim 
v plnej výške uhradený, na základe čoho sa podľa zmluvnej dohody stáva vlastníctvom 
kupujúceho. 

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady a nevzťahuje sa na: 
chyby vzniknuté opotrebením tovaru (napr. pretrhnuté či uvoľnené tiahla 

endoskopov), 
- závady spôsobené vonkajšími udalosťami alebo závady spôsobené nesprávnym 
používaním (napr. pri použití na iných orgánoch, než pre ktorý je prístroj určený) 

ak bol výrobok používaný v rozpore s návodom na používanie a neboli dodržané 
pokyny, týkajúce sa prevádzkovania a údržby, uvedené v návode na používanie alebo v 
bezpečnostných predpisoch 

výrobok bol pripojený do elektrickej siete, v ktorej napájacie napätie kolíše 
bol vystavený nepriaznivému vonkajšiemu vplyvu, inému žiareniu či elektro-

magnetickému poľu 
- bol vystavený vplyvu iným dezinfekčným prostriedkom ako doporučuje výrobca 

výrobok bol mechanicky poškodený (napríklad počas prepravy, neprimeraným 
zaobchádzaním, čistením) 
- do výrobku zasahovali alebo ho akokoľvek pozmeňovali iné osoby než osoby poverené 

Záruka sa nevzťahuje ďalej na tie časti dodávok, ktoré majú charakter spotrebného materiálu 
(batérie, akumulátory, žiarovky, atď.) 
Neautorizované zásahy do prístrojov sú dôvodom k strate záruky. 

1.2 Záručné opravy 
Spôsob záručnej opravy určí predávajúci podľa charakteru závady. Miestom plnenia 
záručných opráv je sídlo predávajúceho. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní. V prípade 
pochybností o výrobnej vade je oprávnený predávajúci požiadať o stanovisko dodávateľa. 
Toto stanovisko je pre uznanie záruky rozhodujúce. 

1.3 Pozáručné opravy 
Predávajúci poskytuje servis na ním dodané zariadenia. Servis je vykonávaný za odplatu na 
základe objednávky kupujúceho. Predbežná cena za opravu je kalkulovaná predávajúcim 
vopred a pred začatím práce na oprave je predložená kupujúcemu k odsúhlaseniu. V prípade 
nesúhlasu s výškou kalkulovanej ceny bude zariadenie vrátené späť bez opravy a účtované 



poštovné a balné. Prístroj na opravu je možné zaslať poštou alebo prepravnou službou. 
Na vykonané opravy je poskytovaná záruka v dĺžke 6 mesiacov. Záruka sa vzťahuje na 
výrobné vady a nevzťahuje sa na chyby vzniknuté opotrebením veci (napr. pretrhnuté či 
uvoľnené tiahla endoskopov), závady spôsobené vonkajšími udalosťami alebo závady 
spôsobené nesprávnym používaním (napr. pri použití na iných orgánoch, než pre ktorý je 
prístroj určený). Záruka sa nevzťahuje ďalej na tie časti dodávok, ktoré majú charakter 
spotrebného materiálu (napr. batérie, akumulátory, žiarovky, atď. Neautorizované zásahy do 
prístrojov sú dôvodom k strate záruky. 

1.4 Zapožičanie náhradného prístroja 
V prípade opráv, ktorých trvanie predávajúci predpokladá na obdobie dlhšie ako 5 dní, je 
možné dohodnúť s predávajúcim zapožičanie náhradného prístroja. Na zapožičanom prístroji 
kupujúci nesie riziko vzniku škody, kedy sa za škodu považuje strata prístroja alebo jeho 
poškodenie z akýchkoľvek príčin. V prípade poškodenia prístroja pri výkone práce budú 
náklady na opravu prístroja riešené dohodou. 

2. Cenník poskytovaných servisných služieb (záručný, pozáručný servis) 
Práce servisného technika: pri hodinových sadzbách sa počíta každá začatá hodina. 

Popis práce Cena v EUR Cena v EUR 
vr. 20 % DPH 

Inštalácia, úvodné zaškolenie zdarma zdarma 
Oprava, údržba prístrojov, okrem laserových, 
opakované zaškolenie 

30,- EUR/hod. 36,00 EUR/hod. 

Oprava, údržba laserových prístrojov, 
opakované zaškolenie 

50,- EUR/hod. 60,00 EUR/hod. 

Cestovné náklady, Ubehnuté kilometre 
Popis Cena v EUR Cena v EUR 

vr. 20 % DPH 
Bratislava - paušál 1 výjazd 7,- 8,40 
Mimo Bratislavy za každý ubehnutý km (cesta tam a späť) 0,40 0,48 

V prípade potreby použitia náhradných dielov pri oprave, sa ceny konzultujú so zákazníkom. 
Kontakt: M. Tomastová, serv. odd.-tel.02/4B420145, fax 02/43336697,mob: 0917490206 

e-mail: tomastova@askin.sk 

Kupujúci: 

V Bratislave, dňa 
1 9 SEP. 2013 

Kupujúci: 

Limbová 833 40 Bratislava 

MUDr. Ladislav Kužela, CSc. 

Predávajúci: 

Bratislave, dňa 11.09.2013 

Predáv 
ASKÍN & CO. , s.r.o. 

Martinská 31 
821 05 BRATISLAVA 

Í0-17T»3100 DIČ: 2020316232 
*: )PH: <5K9n2ív*l6232 

RNDr. Dušan Jarek 

mailto:tomastova@askin.sk


Príloha č.3 

Predmet zákazky: 
„Videoqastroskop a náterový automat" 

Označenie a názov 
predmetu zákazky — časti zákazky 

Cena v EURO celkom 
(za všetky požadované položky zákazky) Označenie a názov 

predmetu zákazky — časti zákazky 

bez DPH DPH s DPH 

a b c d 

01 Videogastroskop 24 500,00 4 900,00 29 400,00 

V Bratislave, dňa .1.SĽSEP,. 2013 Bratislave, dňa 11.09.2013 

Kupujúci: 

i i ľ S í ~ 
Limbová 1, atislava 

Predávajúci: 

a s k i H & c a , s.r.o. 
»1 'o|ľBRATISLAVA _ 

if'Q'17323100 DIČ: 2020316232 
ifc DPH:SK2020316232 

MUDr. Ladislav Kužela, CSc. RNDr. Dušan Jarek 


