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KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá podľa § 409 - 470 zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka 
medzi zmluvnými stranami: 

OBJEDNÁVATEĽ: 
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava 
Sídlo: Limbová 1, 833 40 Bratislava 
IČO: 00 607 231 DIČ: 2020848368 
IČ DPH: SK2020848368 
V zastúpení: 
doc. MUDr. Ladislav Kužela, CSc., - riaditeľ 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000279306/8180 

DODÁVATEĽ: 
Sysmex Slovakia s.r.o. 
Sídlo: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava 
IČO: 31 345 433 DIČ: 2020343600 IČ DPH: SK2020343600 
Za štatutárny orgán: 
Ing. Vratislav Chromek - poverený na základe plnej moci z 09.01.2013 
Ing. Roman Hajach - poverený na základe plnej moci z 09.01.2013 
Registrácia: OR-OS Bratislava I, odd.: Sro, vl.č.:4618/B 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava 
Číslo účtu : 2621224364/1100 
e-mail: office@sysmex.sk 

ČI. I 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je dodávka 1 ks náterového a farbiaceho automatu Sysmex SP-1000Í 
vrátane dodania na miesto určenia, inštalácie prístroja, uvedenia do prevádzky, odskúšania, 
zaškolenie personálu, odovzdania dokumentácie, záručný servis a záväzok poskytovať pozáručný 
servis. 
2. Súčasťou dodávky sú služby: 
K predmetu dodávky je dodávateľ povinný odovzdať doklady potrebné k riadnemu užívaniu 
zariadenia potrebnú dokumentáciu. 
Dokladmi potrebnými k riadnemu užívaniu predmetu plnenia sa rozumie návod na obsluhu 
vyhotovený v slovenskom jazyku. 

ČI. II 
Cena predmetu plnenia 

1. Cena predmetu plnenia je stanovená vzájomnou dohodou podľa zák 
v platnom znení nasledovne: 

Cena celkom v EUR bez DPH: 
DPH 20%: 

Konečná cena s 20% DPH: 

(slovom konečná cena s DPH: päťdesiatosemtisícosemdesiat EUR) 

Cena predmetu plnenia je konečná vrátane nákladov spojených s dodávkou do miesta určenia, 
poistenia, inštalácie, uvedenia do prevádzky, odskúšania, zaškolenie personálu, nákladov 
spojených so záručnými podmienkami a cla. 

h 

. c. 18/96 Z.z. o cenách 

48 400,000 
9 680,000 

58 080,00 
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ČI. III 
Platobné podmienky a spôsob úhrady predmetu plnenia 

1. Cena predmetu zmluvy je výsledná cena pre kupujúceho a zahŕňa v sebe DPH, dopravné 
náklady vrátane doručenia a vyloženia predmetu zmluvy, clo, poistné, balenie a záručný servis 
podľa čl. VI tejto zmluvy. V jednotkovej cene za tovar je zahrnutá inštalácia na mieste dodania. 
2. Ceny sú spracované v súlade so zák. č. 18/1996 Z.z. a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., sú 
maximálne a záväzné počas platnosti zmluvy a je ich možné meniť len z dôvodu legislatívnych 
zmien v cenovej oblasti. 
3. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu v súlade so zák. č. 255/2003 Zb. o dani 
z pridanej hodnoty. 
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 3. tohto článku zmluvy, kupujúci 
je oprávnený vrátiť ju dodávateľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne 
plynúť doručením opravenej faktúry kupujúcemu. 
5. Cena predmetu plnenia je splatná na základe splnenia dodávky do miesta plnenia a po inštalácii 
a zaškolení zdravotníckeho personálu nasledovným spôsobom: 
Bezhotovostným platobným stykom (poukázaním na účet predávajúceho ) na základe vystavenej 
faktúry vo forme troch splátok, z toho: 
20.000,- Eurz celkovej kúpnej ceny do 60 dní od protokolárneho uvedenia prístroja do prevádzky, 
zostávajúcu časť z celkovej kúpnej ceny do 36 mesiacov od protokolárneho uvedenia prístroja do 
prevádzky 

Čl. IV 
Miesto a termín plnenia predmetu dodávky 

1. Miesto plnenia predmetu dodávky je určené pracoviskom objednávateľa v mieste sídla 
objednávateľa, a to: 
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Limbová 1, 833 40 Bratislava. 
2. Formou riadneho splnenia predmetu zmluvy je Protokol o odovzdaní a prevzatí kompletnej 
dodávky zariadenia s príslušenstvom /do prevádzky/ v stave spôsobilom na jeho riadne užívanie v 
zmysle účelu, ktorému má slúžiť. Protokolárne odovzdanie a prevzatie predmetu dodávky /zápis/ 
potvrdia svojimi podpismi účastníkmi poverení zástupcovia objednávateľa a dodávateľa. 
3. Dodanie predmetu plnenia bude realizované najneskôr do 30 dní od uzatvorenia Kúpnej zmluvy. 

Čl. V 
Záväzky z omeškania 

1. Za omeškanie s peňažným plnením je objednávateľ povinný platiť úrok z omeškania vo výške 
0,05% zo základu istiny /dlžnej sumy/ za každý deň omeškania do zaplatenia, pokiaľ sa účastníci 
zmluvy nedohodnú na predĺžení lehoty splatnosti. /Na strane objednávateľa sa vylučuje za 
omeškanie s finančnou úhradou iná forma sankcie, napr. konvenčná pokuta/. 
2. Za omeškanie s vecným plnením je dodávateľ povinný platiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z 
hodnoty dodávky vecného plnenia (alebo jeho časti) v omeškaní za každý deň omeškania do dňa 
riadneho splnenia záväzku, pokiaľ sa účastníci zmluvy nedohodnú na predĺžení lehoty plnenia 
dodávateľom. 
3. Práva a povinnosti účastníkov ohľadne zodpovednosti za záväzky, ktoré nie sú upravené v 
obsahových podmienkach zmluvy, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a 
inými všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa k veci. 



ČI. VI 
Záručná doba a záručné podmienky 

1. Dodávateľ vyhlasuje, že prevezme záväzok zo záruky za akosť dodávok, ktoré sú predmetom 
tejto zmluvy s osobitným dôrazom na dodávku prístroja s príslušenstvom v trvaní 24 mesiacov, 
pričom záručná doba začne plynúť dňom podpisu odovzdávacieho protokolu /osvedčenia o 
riadnom odovzdaní predmetu plnenia do užívania/ v prevádzky schopnom stave s výnimkou 
prípadov, ak sa preukáže, že bolo s prístrojom zaobchádzané neodborne, nebol chránený pred 
poškodením a udržiavaný v súlade s užívateľským a servisným manuálom, ktoré sú súčasťou 
predmetu zmluvy. 
2. Objednávateľ oznámi dodávateľovi závadu zariadenia na týchto telefónnych a faxových číslach 
alebo na e-mailovej adrese: Tel.: 02/6453 2881,2 Fax: 02/6428 1651 e-mail: 
office@sysmex.sk v pracovných dňoch od 7.30 - 16.00 hod. 
3. Dodávateľ sa zaväzuje nastúpiť na opravy a garantuje bezplatné opravy bez nutnosti 
náhradných dielov z dovozu v rámci záručného servisu najneskôr do 24 hodín od 
preukázateľného nahlásenia poruchy. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť bezplatné odstránenie 
poruchy, ktoré si vyžaduje zabezpečiť náhradný diel z dovozu od výrobcu (zo zahraničia) 
v záručnej dobe najneskôr do skončenia 3 pracovných dní od preukázateľného nahlásenia 
poruchy, pokiaľ sa obe zmluvné strany nedohodnú inak. 
4. Pre prípad omeškania dodávateľa s nástupom na opravu alebo s dobou opravy sú sankcie za 
každý deň omeškania vo výške 0,05 % hodnoty kúpnej ceny predmetu dodávky. Peňažná sankcia 
podľa predchádzajúceho záväzku sa vzťahuje aj na prípad výpadku zariadenia (predmetu 
dodávky) z prevádzky na čas dlhší ako 9 kalendárnych dní, ak dôvod tohto stavu spočíva 
v poruche vlastností zariadenia podliehajúcich záruke. 
5. V rámci 24-mesačnej záručnej doby bude dodávateľ vykonávať záručný servis vrátane výmeny 
náhradných dielov potrebných k oprave bezplatne (t.j. práca technika, náklady na cestovné 
servisného technika a ceny použitých náhradných dielov k oprave). 
6. Záruka na servis sa nevzťahuje vtedy, keď závada bola spôsobená: 

- pripojením prístroja na nesprávny zdroj elektrického prúdu 
- používaním prístroja v nevhodnom prostredí alebo v extrémnych podmienkach 
(vlhkosť, prašnosť, chemicky agresívne prostredie...) 
- mechanickým poškodením 
- zavinené živelnou pohromou 

7. Pri službách ako servis sa vyžaduje zápis o podstatných náležitostiach služieb: nástupu, čas 
plnenia, jednotkové ceny vecného plnenia = náhradné diely a cena prác, ak je nad rámec 
dohodnutého paušálneho servisu. 
8. Dodávateľ zabezpečí 2 preventívne prehliadky ročne bezodplatne počas záručnej doby v súlade 
s podmienkami stanovenými výrobcom. 
9. V prípade zrušenia alebo likvidácie predajcu, prípadne jeho partnera pre servis preberá 
automaticky zodpovednosť za riadne zabezpečenie záručného servisu zariadenia výrobca 
SYS M EX CORPORATION, Kobe, Japonsko. Kontakt na výrobcu je v užívateľskom servisnom 
manuáli. 
10. Pozáručné servisné podmienky budú dohodnuté v samostatnej servisnej zmluve. 
11. Nenastúpenie na opravu reklamovanej závady alebo nezabezpečenie jej opravy v dobe viac 
ako desať kalendárnych dní, sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok. 

ČI. VII 
Ustanovenia o zániku nesplneného záväzku a zodpovednosť za škodu 

1. Po uzatvorení zmluvy môže ktorákoľvek strana od zmluvy odstúpiť z dôvodov okolností 
uvedených v ust. § 356 ObZ. 
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2. Pri podstatnom porušení zmluvných podmienok /omeškanie s plnením dodávky alebo jej časti/ 
v súlade s ust. § 345 ObZ a zmluvnými podmienkami, nesplnenie ktorých je označené ako 
podstatné porušenie záväzku. 
3. Vylučuje sa možnosť odstúpenia od zmluvy dodávateľom počas plynutia záručnej doby, v čase 
jeho viazanosti so zabezpečovaním záručného servisu v zmysle záväzkov prijatých v zmluve. 
4. Práva a povinnosti účastníkov zmluvy ohľadne odstúpenia od zmluvy, ktoré nie sú dohodnuté v 
zmluve inak, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 
5. Účastník zmluvy, ktorý porušil svoje záväzky vyplývajúce zo zmluvne dohodnutých podmienok, 
zodpovedá za škodu spôsobenú druhému účastníkovi zmluvného vzťahu v súlade s príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka o zodpovednosti za škodu. 
6. Dodávateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú aj tými, ktorých použil na plnenie 
svojich záväzkov v príčinnej súvislosti s predmetom plnenia alebo jeho časti podľa zmluvy ( 
fyzické osoby, právnická osoba). 

ČI. VIII 
K spoločným a záverečným zmluvným podmienkam 

1. Zmeny alebo doplnky obsahových náležitostí zmluvy musia byť stranami dohodnuté v písomnej 
forme číslovaných a datovaných dodatkov (k základnej zmluve) a musia byť podpísané 
oprávnenými osobami (štatutárny orgán), inak sú neplatné. 
2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ( zák.č. 546/2010 Z.z., ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony. ) 
3. Zmluvné strany sa zaväzujú nepostúpiť práva z tejto zmluvy na tretiu osobu bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany pod zmluvnou pokutou 10% z ceny 
zákazky. 
4. Ak v zmluve nie je uvedené inak, práva a povinnosti účastníkov zmluvy (osôb konajúcich v ich 
mene) sa riadia príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov, ku ktorým 
sa vzťahujú. 
5. Nedorozumenia alebo prípadné spory sa účastníci zmluvy zaväzujú prednostne riešiť 
vzájomným konsenzom mimosúdnou cestou. Pred uzatvorením zmluvy sa účastníci zaväzujú 
poskytnúť si vzájomnú súčinnosť, aby sa pri úprave zmluvy odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k 
nedorozumeniu alebo k vzniku rozporov. 
6. Zmluva sa hadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade sporu, ktorý strany 
nedokážu vyriešiť vzájomnou dohodou, na konanie a rozhodovanie sporu z tejto zmluvy je 
príslušný súd na území Slovenskej republiky, pričom príslušnosť súdu (vecná a miestna) sa riadi 
ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku. 

ČI. IX 
Ostatné ujednania 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že v čase uzavretia tejto zmluvy nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré 
by bránili, alebo vylučovali uzavretie takejto zmluvy, resp. ktoré by mohli byť vážnou prekážkou 
k jej splneniu. 
2. Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
Účastníci sa zaväzujú riešiť vznik akýchkoľvek sporov cestou vzájomného konsenzu. Pokiaľ nie je 
možné vzájomne výhodnou dohodou dospieť k urovnaniu sporu, pre konanie a rozhodovanie 
o sporných otázkach týkajúcich sa záväzkových právnych vzťahov vyplývajúcich z podmienok tejto 
zmluvy, je miestne príslušný súd prvého stupňa v mieste sídla kupujúceho v súlade s ustanovením 
§ 89a O.s.p. 
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3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové 
plnenie zmluvu, druhej zmluvnej strane. 
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

príloha č. 1 - Technická špecifikácia 
5. Zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom predávajúci obdrží jeden rovnopis 
a kupujúci jeden rovnopis. 

1 9 SEP, 2013 
V Bratislave 

Dodávateľ: 

Plná moc z 09.01.2013 Plná moc z 09.01.2013 

Objedná"a t o F -

doc.MUDr. Ladislav Kužela, CSc. 
riaditeľ 



Príloha č.l 

SYSMEX SP 1000i Automatický náterový a farbiaci automat. 

Automatický náterový a farbiaci automat novej generácie. Vysoká rýchlosť náterov pri 
vynikajúcej kvalite prevádzaných náterov a štandardizácii práce. Možnosť pracovať 
samostatne, alebo v automatickej linke. 

Plno automatický náterový a farbiaci automat 
120 vzoriek za hodinu 
Podávač pre 50 vzoriek s čítačkou čiarového kódu 
Selektívne spracovanie podľa zadania užívateľa 
Jednoduché ovládanie, priateľský SW 
Farebný dotykový LCD panel 
Integrované pomocné funkcie „HELP" 
Štandardizované nátery 
Monitorovanie kvality náterov 
Vysoká kvalita náterov vďaka automatickému nastaveniu závislom na hematokrite 
vzorky ( 8 rôznych hladín) 
komunikácia s LIS 
ďalšie náterové podmienky pre špeciálne vzorky 
(chronická lymfatická leukémia, vysoké/nízke WBC, vysoký počet blastov atd.) 
Tlač identifikácie na sklíčka čiarovým kódom alebo číselne 
Identifikácia cez čiarové kódy 
Statimové vyšetrenia 

medicínsko - technické parametre 

Medicínsko - technické parametre: 

t 



Detské é (kapilárne) odbery 
Flexibilné farbiace protokoly 
„Double" a „Single" farbenie 

3 módy vyšetrení: Capillary Mode: 
Closed Manual: 
Closed Cap Pierce: 

60 f i l 
200 nl 
200 nl 

Výhody prístroja: 

Možnosť prepojenia do automatickej linky alebo samostatnej prevádzky 
Štandardizácia práce 
Zníženie rizika infekcie 
Optimalizovanie kvality náterov (prispôsobenie uhlu, rýchlosti) 
Kvalita náterov monitorované optickým senzorom 
Variabilné definovanie užívateľom 

*1 


