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Národný  ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 
Pod Krásnou hôrkou 1 
 833 48 Bratislava 

 

 
Kúpna zmluva č. ...../2017   

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších a súvisiacich 
všeobecne záväzných právnych predpisov  

(ďalej len "zmluva") 
 

Zmluvné strany 
 
Názov:    
Sídlo: 
IČO: 
IČ DPH:    
Konajúca:   
Bankové spojenie:      
Číslo účtu:            
Register:     

   
                                                                                                               (ďalej len ako  "Predávajúci") 
a 
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. 
Sídlo: Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava 
IČO:   35 971 126     
DIČ:   2022105107     
zastúpený:   Ing. Mongi Msolly,MBA - predseda predstavenstva  
         MUDr. Ivan Vulev,PhD.,MPH - člen predstavenstva   
Bankové spojenie:    VÚB a.s. Bratislava   .   
Číslo účtu:                          SK97 0200 0000 0000 2633 0112 
Register:                           Okresný súd Bratislava I., Oddiel Sa, vložka číslo 3774/B 
   

  (ďalej len ako "Kupujúci") 

 I. Predmet  zmluvy 

1. 
Predmetom tejto zmluvy je záväzok Predávajúceho dodať  Kupujúcemu štyri (4) kusy binokulárne lupové okuliare 
(ďalej tiež "predmet plnenia"), spĺňajúce technické požiadavky stanovené kupujúcim v špecifikácii  /parametroch/. 
ktorých špecifikácia je popísaná v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, záväzok predávajúceho umožniť nadobudnutie 
vlastníckeho práva k predmetu plnenia  Kupujúcim  a záväzok Kupujúceho predmet kúpy prevziať do vlastníctva 
a zaplatiť Predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, za podmienok stanovených touto zmluvou. Predmet plnenia 
musí byť nový, nepoužitý, nepoškodený, plne funkčný, v najvyššej akosti poskytovanej výrobcom na predmet 
plnenia, spolu so všetkými právami potrebnými k jeho nerušenému užívaniu kupujúcim. 
 
2. 
Podrobná špecifikácia predmetu plnenia je uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá je jej nedeliteľnou 
súčasťou. 
Súčasťou predmetu plnenia je taktiež: 
- doprava do miesta plnenia, 
- poistenie spojené s dodávkou tovaru, 
- inštalácia dodávaného predmetu plnenia vrátanie previerky bezchybnej funkčnosti tovaru, 
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- dodanie návodu k obsluhe v slovenskom, príp. v českom jazyku, v listovej a elektronickej podobe, 
- dodávka potrebných vyhlásení, atestov a certifikátov potrebných k používaniu predmetu plnenia (tovaru), 
- záväzok predávajúceho o poskytnutí záručnej doby.  
 

 
II. Miesto plnenia, čas plnenia a prechod vlastníctva na tovare 

1. 
Miestom dodania Predmetu kúpy je sídlo Kupujúceho, Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.,  
pracovisko - kardiochirurgická klinika - operačný sál - Pod Krásnou hôrkou 1, Bratislava a pracovisko - detské 
kardiocentrum (DKC) - operačný sál - Limbova 1, Bratislava. 
 
2. 
Spolu s predmetom plnenia dodá predávajúci: 
• Dodací list, 
• Podrobný návod k užívaniu v slovenskom (príp. českom) jazyku v papierovej a elektronickej podobe, 
 • Inštalačný protokol, 
• Protokol o inštruktáži, 
• Vyhlásením predávajúceho o oprávnenosti vykonávať inštruktáž a servis, 
• Záručný list, 
• Vyhlásenie o zhode, v prípade, že sa jedná o určený výrobok v zmysle §9 Zákona č. 264/1999 Z. z.  
o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
  
3. 
Predmet plnenia vrátane všetkých jeho súčastí je odovzdaný a dodávka riadne splnená podpisom Inštalačného 
protokolu a Protokolu o inštruktáži zástupcami oboch zmluvných strán. 
Okamihom protokolárneho prevzatia predmetu plnenia nadobúda Kupujúci vlastnícke právo k tovaru (predmetu 
plnenia) a prechádza na neho zodpovednosť za prípadnú škodu na tovare.  
Kupujúci nie je povinný prevziať predmet plnenia, tovar alebo jeho časť, ktorá je poškodená, alebo inak nespĺňa 
podmienky dohodnuté v tejto zmluve, najmä z hľadiska množstva, akosti a špecifikácie vymienenej  Kupujúcim v 
Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
 
4. 
Predávajúci je povinný Predmet kúpy dodať a nainštalovať najneskôr do dvanásť ( 12 ) kalendárnych týždňov odo 
dňa podpísania tejto Zmluvy. Presný čas prevzatia Predmetu kúpy do užívania Kupujúcim na základe 
inštalačného protokolu si zmluvné strany dohodnú najneskôr tri pracovné dni vopred. 
 
5. 
V prípade omeškania Predávajúceho s plnením dodávky Predmetu kúpy je predávajúci povinný uhradiť 
Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania z hodnoty ceny nedodaného vecného 
plnenia.   
Po dobu omeškania Kupujúceho s poskytnutím súčinnosti nie je Predávajúci v omeškaní s dodaním Predmetu 
kúpy. Kupujúci je povinný informovať Predávajúceho o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na 
riadne a včasné dodanie Predmet kúpy. 

 
III.  Kúpna cena  

 
1. 
Kúpna cena je Predmetu plnenia s príslušenstvom sa uvádza v mene EURO, ako cena pevná a konečná, bez 
vplyvov kurzových rozdielov vrátane režijných nákladov Predávajúceho súvisiacich s predmetom plnenia dodávky 
do miesta dohodnutého plnenia.  
Výnimku tvorí prípad, keď po uzavretí tejto zmluvy dôjde v priebehu dodacej lehoty k zmene sadzby DPH. V tom 
prípade je Predávajúci oprávnený vyúčtovať Kupujúcemu DPH podľa tejto sadzby, a to aj v prípade, ak tým dôjde 
k zvýšeniu dohodnutej kúpnej ceny. Zmeny sadzby DPH po uplynutí dodacej lehoty nemajú na kúpnu cenu 
žiaden vplyv. DPH bude pripočítaná v zmysle platných právnych predpisov v lehote uskutočneného zdaniteľného 
plnenia. 
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2. 
Cena v kúpnej zmluve sa uvádza v členení: 
(i)  Cena za dodávku predmetu plnenia s príslušenstvom vrátane dopravy, poistenia, inštalácie, zaškolenia 
personálu kupujúceho, preverenia bezchybnej funkčnosti celkom, bez dane z pridanej hodnoty (DPH) predstavuje  
 
sumu  ...................................................  .................... EUR 
 
(ii)  výška a sadzba DPH   ........% v sume                .................     EUR 
 
(iii) celková cena vrátane DPH konečná cena         ........................EUR (slovom: ........................) 
 
3. 
Zmenu ceny zmluvy na základe zmeny sadzby DPH, ktorou sú zmluvné strany viazané je možné uskutočniť 
výlučne na základe písomnej formy dodatkom k zmluve s uvedením skutkového a právneho dôvodu zmeny. 
Dodatok musí byť opatrený dátumom a podpismi osôb oprávnených k tomuto právnemu úkonu.  
 
4. 
Právo na zaplatenie kúpnej ceny vzniká Predávajúcemu podpísaní, Inštalačného protokolu spôsobom a v mieste 
dohodnutého plnenia v súlade s touto zmluvou.  
 
 

IV. Platobné podmienky  
1. 
Kupujúci neposkytuje zálohy. 
 
2. 
Kúpna cena bude uhradená  bezhotovostným Kupujúcim prevodom na účet Predávajúceho na základe  
daňového dokladu /faktúry/ vystaveného Predávajúcim. Prílohou k faktúre bude Inštalačný protokol osvedčujúci 
dodanie a inštaláciu predmetu plnenia (zmluvy).  
 
3. 
Faktúra (účtovný doklad) musí svojou formou a obsahom zodpovedať všeobecne záväzným právnym prepisom, 
najmä náležitostiam stanovených zákonom o účtovníctve (zákon č. 431/2002 Z.z. v zn.n.p.) a zákonom o dani z 
pridanej hodnoty (z.č. 222/2004 Z.z. v zn.n.p.), najmä  
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ, 
- číslo zmluvy, 
- číslo faktúry,  
- deň zdaniteľného plnenia, deň odoslania faktúry a deň splatnosti faktúry, 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu príjemcu, 
- celková cena bez DPH, celková DPH, celková fakturovaná suma, 
- presné označenie Predmetu kúpy, počet kusov predmetu plnenia vrátane jednotkovej ceny za 1 kus, 
- pečiatka a podpis osoby oprávnenej a poverenej Predávajúcim vystaviť faktúru 
 
4. 
Splatnosť faktúry je dohodnutá na 60 kalendárnych dní odo  dňa  doručenia riadne vystavenej faktúry s prílohou 
Kupujúcemu.  
 
5. 
V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti a prílohu dohodnuté touto zmluvou, Kupujúci je oprávnený v 
lehote splatnosti vrátiť faktúru Predávajúcemu na opravu alebo doplnenie. V takom prípade sa lehota splatnosti 
faktúry prerušuje. Lehota splatnosti začína bežať znova, až odo dňa riadneho doručenia opravenej alebo novo 
vystavenej a doplnenej faktúry Kupujúcemu. 
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6. 
V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry, predávajúci má právo uplatniť voči Kupujúcemu úrok z 
omeškania s peňažným plnením vo výške 0,05 % za každý deň omeškania až do zaplatenia. Faktúra je 
Kupujúcim zaplatená riadne a včas, ak je pripísaná na účet Predávajúceho najneskôr v posledný deň dohodnutej 
lehoty splatnosti. 
 
7. 
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že postúpenie práv a záväzkov vyplývajúcich z obsahu tejto zmluvy na tretie 
osoby bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany je neplatné.  
 

 
V.  Inštalácia a inštruktáž  

 
1. 
Inštalácia predmetu plnenia je ukončená dňom podpísania inštalačného protokolu. 
 
2. 
Kupujúci svojim podpisom inštalačného protokolu potvrdzuje skutočnosť, kompletnosť a uvedenie predmetu 
plnenia do prevádzky. Kupujúci má právo nepodpísať inštalačný protokol v prípade, ak Predávajúci poruší 
preukázateľne svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. 
 
3. 
Predávajúci sa zaväzuje realizovať inštruktáž po predchádzajúcej dohode s Kupujúcim v termíne a v čase, podľa 
prevádzkových možností príslušného pracoviska Kupujúceho. 

 
 

VI. Záruka za akosť 
 

1. 
Predávajúci je povinný dodať tovar (predmet plnenia) v množstve, akosti a špecifikácii parametrov vymienených 
Kupujúcim v tejto zmluve, bez právnych alebo faktických vád. Predávajúci poskytuje záruku za akosť predmetu 
plnenia po dobu 24 mesiacov odo dňa uvedenia do prevádzky. V tejto dobe zodpovedá Kupujúcemu za to, že 
predmet plnenia si zachová vlastnosti dohodnuté touto zmluvou alebo vlastnosti obvyklé podľa účelu, ktorému má 
predmet plnenia slúžiť.  
 
2. 
Po dobu záruky sa Predávajúci zaväzuje zabezpečiť bezodplatnú záručnú opravu predmetu plnenia, prípadne 
výmenu vadných súčastí (dielov) alebo celého tovaru, a to vrátane všetkých nákladov spojených s opravou na 
mieste, prípadne dodaním opravených, resp. nových dielov alebo prístroja až do miesta plnenia v prípade, ak 
oprava nebude uskutočnená na mieste. 
 
3. 
Záruka za akosť sa vzťahuje aj na závady spôsobené vadou materiálu alebo inou výrobnou vadou. 
 
4. 
Záručná doba začína plynúť od dátumu inštalácie predmetu plnenia, jeho uvedenia do prevádzky, zaškolenia 
obsluhujúceho personálu a potvrdenia Záručného listu. Záručná doba sa predlžuje o dobu,  po ktorú Kupujúci 
nebude môcť užívať predmet plnenia pre jeho vady, za ktoré zodpovedá Predávajúci.  

 
5. 
Pre uplatnenie záruky za akosť je rozhodujúce dodržiavanie postupov a inštrukcií, s ktorými bol kupujúci riadne 
oboznámený pri inštalácii a zaškolení. 
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6. 
Kupujúci je povinný uplatniť zistené vady tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, ako ich zistil. 
Kupujúci uplatní zistené vady písomne na adresu Predávajúceho uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, telefonicky na 
telefónnom čísle alebo e-mailom (elektronickou poštou). Kupujúci je oprávnený vybrať si spôsob uplatnenia vád 
alebo uplatniť vady viacerými spôsobmi; v tom prípade je dňom nahlásenia vady deň, ktorý podľa vyššie 
uvedeného určenia dňa nahlásenia vady nastane najskôr.  
 
7. 
Kupujúcemu prináleží voľba práva z vád plnenia, pričom je oprávnený od Predávajúceho nárokovať: 
a)  dodanie chýbajúceho predmetu plnenia ; 
b)  odstránenie vád opravou predmetu plnenia; 
c)  dodanie nového tovaru bez vád; 
d)  primeranú zľavu z kúpnej ceny v rozsahu ceny vadného, či nedodaného predmetu plnenia a/alebo 
e)  odstúpiť od tejto zmluvy, ak neodstráni Predávajúci vady plnenia v primeranej lehote. 
 
8. 
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu zaistiť servisný zásah, najneskôr do doby 48 hodín od 
nahlásenia vady predmetu plnenia Kupujúcim. 
 
9. 
Predávajúci je povinný odstrániť vady bez zbytočného odkladu, do doby 168 hodín od nahlásenia vady 
Kupujúcim. 
10. 
V prípade, ak Predávajúci nenastúpi k odstráneniu nahlásenej vady alebo nezaháji servisný zásah podľa bodu 8. 
tohto článku zmluvy, je predávajúci povinný zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny, 
a to za každý aj začatý deň omeškania. Nárok Kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý. 
 
11.   
V prípade, ak Predávajúci neodstráni nahlásenú vadu podľa bodu 9.. tohto článku zmluvy, je Predávajúci povinný 
zaplatiť Kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z kúpnej ceny, a to za každý aj začatý deň omeškania. 
Nárok Kupujúceho na náhradu škody tým nie je dotknutý. 
 
12. 
Ak neodstráni Predávajúci vady predmetu plnenia v súlade s touto zmluvou riadne a včas, a to ani v dodatočnej 
primeranej lehote, ktorú mu Kupujúci na tento účel poskytne, je Kupujúci oprávnený zabezpečiť odstránenie vád 
predmetu plnenia treťou osobou. Predávajúci sa v tom prípade zaväzuje nahradiť Kupujúcemu všetky účelne 
vynaložené a preukázané náklady na odstránenie vád predmetu plnenia treťou osobou. Tým nie je dotknutý 
nárok Kupujúceho na náhradu škody, ako aj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 8. a bodu 9. tohto 
článku zmluvy. 
 
13. 
Predávajúci zodpovedá za to, že tovar nemá právne vady. Ak uplatní tretia osoba voči Kupujúcemu akékoľvek 
nároky z titulu svojho priemyslového alebo iného duševného vlastníctva vrátane autorského práva k tovaru, je 
Predávajúci vlastným menom povinný tieto nároky na vlastné náklady vyporiadať vrátane súdneho sporu. Tento 
záväzok Predávajúceho trvá aj po ukončení záruky podľa tejto zmluvy. 
 

 
VII. Záručný a pozáručný servis 

 
1. 
Predávajúci sa zaväzuje zaistiť Kupujúcemu záručný aj pozáručný servis minimálne po dobu 8 rokov, od 
uvedenia predmetu plnenia do prevádzky, ak sa strany nedohodnú inak. Predávajúci hodnoverne preukáže, že 
osoba (osoby), ktorá/é bude vykonávať záručný a pozáručný servis je(sú) odborne spôsobilými osobami 
oprávnenými vykonávať servis k predmetu plnenia. 
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2. 
Podmienky a spôsob výkonu záručeného a pozáručného servisu predmetu plnenia dohodnú zmluvné strany 
osobitnou dohodou (zmluvou), ktorá bude pripojená k tejto zmluve vo forme Prílohy a bude tvoriť jej súčasť. 
 

VIII. Odstúpenie od zmluvy 
 
1. 
Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade jej podstatného porušenia druhou 
zmluvnou stranou. Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Predávajúceho bude považované najmä 
omeškanie s dodaním predmetom plnenia po dobu dlhšiu ako 15 dní, pokiaľ toto omeškanie bude spôsobené 
okolnosťami na strane Predávajúceho a tiež pokiaľ objem vadného a/alebo nedodaného plnenia bude 
zodpovedať aspoň 5% celkového objemu dodávky, ktorá sa touto zmluvou predpokladá. 
 
2. 
Pre účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie zmluvných povinností považuje také porušenie, u ktorého 
strana porušujúca zmluvnú povinnosť mala alebo mohla predpokladať, že pri takomto porušení zmluvy, s 
prihliadnutím k všetkým okolnostiam, by druhá zmluvná strana nemala záujem na uzavretí tejto zmluvy. 

 
3. 
Odstúpenie od zmluvy musí byť vyhotovené písomným oznámením o odstúpení, ktoré musí obsahovať dôvod 
odstúpenia a musí byť preukázateľne doručené druhej zmluvnej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom 
doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.  

 

  IX. Salvátorská doložka 

Strany sa dohodli, že v prípade, ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy neplatné, zostávajú 
ostatné ustanovenia tejto Zmluvy platné a účinné. Miesto neplatného ustanovenia Zmluvy sa použijú ustanovenia 
všeobecne záväzných právnych predpisov, upravujúce otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán. Zmluvné 
strany sa potom zaväzujú upraviť svoj zmluvný vzťah prijatím ustanovenia, ktoré svojim obsahom a povahou 
najlepšie zodpovedá zámeru a účelu neplatného ustanovenia.  

Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si vzájomnú súčinnosť k naplneniu účelu tejto zmluvy. 

 

X. Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. 

Táto zmluva a záväzkové právne vzťahy z nej vyplývajúce sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky a 
medzinárodnými zmluvami a smernicami, ktorými je SR viazaná. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne 
neupravené v obsahových náležitostiach tejto zmluvy sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 
Zb., Obchodný zákonník v platnom znení a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ku ktorým sa 
vzťahujú. 

2. 

Zmluvné strany berú na vedomie, že k prejednaniu a k rozhodovaniu sporov a iných právnych vecí,  ktoré 
vyplývajú zo vzťahov založených touto zmluvou, ako aj zo vzťahov s nimi súvisiacich, je príslušný všeobecný súd 
vecne príslušný pre konanie v mieste sídla Kupujúceho. 

3. 

Akékoľvek zmeny, doplnky alebo úpravy tejto Zmluvy musia byť vyhotovené v písomnej forme Dodatkov k 
zmluve, číslované v postupnom poradí, opatrené dátumom a podpismi osôb oprávnených k tomuto právnemu 
úkonu v mene strany, za ktorú konajú, inak sú neplatné.   

 

 



 7 

4. 

Zmluvné strany sa dohodli, že žiadna strana nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti vyplývajúce z 
tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. Akékoľvek postúpenie práv a 
povinností,  v rozpore s týmto záväzkom bude neplatné a neúčinné.  

5. 

Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch /origináloch/, z ktorých Predávajúci a Kupujúci obdržia po jednom 
rovnopise. 
 
6. 
Zmluvné strany záväzne vyhlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy pred jej podpisom riadne oboznámili a 
podmienkam porozumeli. Zároveň vyhlasujú, že k uzatvoreniu tejto Zmluvy pristupujú na základe slobodnej vôle, 
prejavenej  zrozumiteľne, určite a vážne, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 
 
7. 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 
dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR v zmysle ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 
 
8. 
Zmluvné strany berú na vedomie, že zmluva je v zmysle ustanovenia § 5a zákona č.  211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou zmluvou. 
 
9. 
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je 
Príloha č. 1 - Špecifikácia predmetu plnenia 
Príloha č. 2 - Spôsob výkonu záručného a pozáručného servisu - predloží predávajúci 

 

                                                   V Bratislave dňa ........................ 

Za kupujúceho: 
 
 

 

.. ………........................................                      ............................................................... 

MUDr. Ivan Vulev PhD., MPH                                                             Ing. Mongi Msolly, MBA 

         člen predstavenstva                                predseda predstavenstva  a generálny riaditeľ 
 

  
 
 
Za predávajúceho: 
 
 
 
.....................................................                                            ............................................................
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