
XÚPXa ZI,nLIJVA
uzatvorená podl'a § 409 a nasl. ustanovení zákona č.513 l lg9l

v ztení neskorších predpisov
zb. obchodného zákonníka

KUpUJÚcr:
sídlo:
IČo:
DIČ;
Ič DpH:
v zastúpení:
banka,:
číslo účtu:
( ďalej len ,,kupujúci" )

pREDÁvAÚct:
sidlo:
IČo:
DIČ;
tČ opg:
v zastúpení:
banka:
ěíslo úětu:
zapísaný:
( ďalej len ,,preddvajúci" )

článot< l.
Zmluvné strany

Nemocnica Snina, §. r. o.
Sládkovičova 300 l3, 069 0l Snina 1

3 6509 1 08
2022075770
sI<2022075770
MUDr. Andrej KULAN, konatel' spoločnosti
VUB, a, s. Humenné - pobočka Snina
SK34 0200 0000 0020 '7759 9655, SWFT: SUBASKBX

DARTIN Slovensko spol. s r. o.
IJ. Podjavorinskej 25, 08005 Pršeov
31676936
2020519l93
SK20205 19193
Ing. Július Pittner, konatel' spoločnosti
Slovenská sporitel'ňa, a. s.

IBAN sK34 0900 0000 0051 563| 7146
OR OS v Prešove, oddiel: Sro, vložka ě,: 1234lP

čHnot< II.
Predmet zmluvy

l, Predávajúci sa zav'dzuje na zál<lade tejto zmluvy dodať kupujúcemu nový kvalitný zdravotnícky
prístroj: (doplniť typ, model) Vapotherm Precision Flow Plus
s jeho príslušenstvom, ktorého technické parametre a funkěné v|astnosti sú presne vyšpecifikované
v prílohe č, l tejto zmluvy, ktorá worí neoddelitel'rtú súčast' zmluvy.
Prístroj bude financovaný z vlastných zdrojov kupujúceho.
Predávajúci sa zaviizuje dopraviť kupujúcemu prístroj s príslušensfuom a súvisiacimi službami
na miesto urěené kupujúcim - Nemocnica Snina, s. r. o., Sládkoviěova 300 l3, 069 01 Snina l, SR,
Interné oddelenie a umožní kupujúcemu alebo ním urěenej osobe prevziať prístroj po jeho inštalácii,
uvedení prístroja do prevádzky a zaškolení obsluhujúceho personálu kupujúceho.
Kupujúci sa zavázuje dodaný pristroj prevziať v sťrlade so zmluvou a zaplatiť predávajúcemu riadne

a věas kúpnu cenu, po podpísaní protokolu o prevzatí prístroja.
Predávajúci si splní svoju povinnosť dodať predmet zmluvy kupujúcemu: prevzatím prístroja

v mieste jeho určenia, jeho inštaláciou, predvedením funkčnosti, odborným zaškolením zodpovedných

zamestnancov, dodaním všetkých požadovaných dokladov k prístroju a podpísaním preberacieho

protokolu,
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Kúpna zrnluva - Nemocnica Snina, s. ,. 
". 

- *rr''|ová terapia

článok III.
ín a miesto dodania

1. ky prístroj podl'a Článku
nadobudnutia účinnosti

núť presný dátrrrn a čas

dohodnutého termínu dodania prístroja |'a bodu l,
3

4.

5

V prípade, že predávajúci prístroj z u hodného osobitného
dodat' podl'a dohodnut}ch podmienok v
oznámiť kupujúcemu.

zmluve je povinný

J

Stranal 2 l 4

)

Predávajúci sa zavázuje dodať zdravotn,
najneskór do 10 kalendárnych dní odo
Predávajúci a kupujúoi sa zavázujú doh

ako vady zistil.
Predávajúci sa zavázuje, že na

servis, podl'a podmienok, ktoré

II. tejto zmluvy kupujúcemu
tejto zmluvy,
dodania prístroja v rámci

zretel'a nemóže riadne a včas
bezodkladne túto skutočnost'

V prípade omeškania predávajúceho s

zmluvy vzníká kupujúcernu právo na
ím zdravotníckeho prístroja podl'a Článku IL tejto

uvnú pokutu.
Zaplatenim zmluvnej pokuty nezaniká k pujúcemu právo na náhradu škody,

Podmienky
článok IV.

dodania a prevzatia tovaru

1, Predávajúci sa zavázuje odozdať spolu prístrojom kupujúcemu celú písomnú dokumentáciu viažúcu
nickú dokumentáciu, certifikát r,l,robku alebo vyhláseniesa k zdravotníckemu prístroju, najmá

o zhode, návod na obsluhu, doklady k
k užívaniu prístroja a na výkon v|astn

rvisnej službe a iné významné dokumenty potrebné

eho práva.

2, Kupujúci je povinný poskytnút' predávaj u všetku potrebnú súčinnost' na prevzatie.prístroja,

najmá zabezpeéií' personál na zaškolenie a prevzatie prístroja na mieste určenom kupujúcim,

Uvedením prístroja do prevádzky v mi jeho urěenia, prechádza vlastnícke právo k prístroju

na kupujúceho.
4, Kupujúci móže odmietnuť dodávku alebo jeho príslušenstva v zmysle tejto zmluvy

v prípade jeho nefunkčnosti alebo pri zj
Zjavné vady je kupujúci povinný uplatni

ných vadách tovaru, spočívajúcich v poškodení tovaru,

u predávajúceho ihned' pri dodaní tovaru.

5. Strany sa výslovne dohodli, že vady sa delia nasledovtre:
vrátane nevhodného obalu

a škrabancov a
je povinný tieto

ostatné zjavné vady, ktoré sú viditeťné priamo pri dodaní tovaru - kupujúci

oznámiť predávajúcemu najneskór pri preberaní prístro.ia.

b) akékol'vek
odskúšat' funkčnost' prístroja

dni dodania prístroja a v

ktoré sa budú považovať

6.

za zjavné vady. zrnluvné strany sa dohodli, že kupujúci je povinný

a to uvedením do prevádzky najneskór nasledujúci pracovný deň po

tejto lehote písomne uplatniť u predávajúceho zistené vady prístroja,

zazJavne. l/.L,
c) vadý zistitel,né používaním tovaru - jedná sa o skryté _vady, ktoré je kupujúci oPrávnený uPlatnit',odkiadupoichzistení'najenskórvšakdo5pracovnýchdní

dodaný tovar kupujúcemu bude poskytovať záručný a pozáruěný

boli stanovené vo yýzve na prekladanie ponúk k predmetu zmluvy,

čtánot v.
Kúpna cena

ká dodaním zdravotníckeho prístroja

olu,
ifikovaný u Článku IL tejto zmluvy je stanovená

, vo výške 14,150,40 Eur,

slovom: štrnásťtisícstopát'desiat € a 40/100
úceho spojené s dodaním zdravotníckeho prístroja

olením obsluhujúceho personálu, uvedením

vrátane dopravy a poistenia počas prepravy,

i dodatkami k tejto zmluve meniť.

1,
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Kúpna znluva - Nemocnica Snina, s. r, o. - Kyslíková terapia
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redávajúcenru kťrpnu cenu na_ základe vystavenej faktúry po torn,sta určenia a bezchybne uvedený do prěvádzky"v zmyú.'čriňiiu rrr.
je splatná do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia

7. v prípade pochybností o výške'HfiH#*jol'.io.1;i.li ;fii,lť:fffifi, stranami dohodnutákúpna cena je cenou s DPH v zmysle plátnej're§istativy.

Článok VI.
Zmluvná pokuta a sankcie

Zmluvné stranY sa dohodli, ak je kupujúci v omeškaní so splnením povinnosti zaplatit,
Predávajúcemu riadne a vČas kúpnu cenu o viac ako l0 kalendárny.i,, ani po lehote splatnosti,
Predávajúci ho móŽe, telefonicky alebo e-mailom vyzvat' na splnenie povinnosti, priěom takáto
výzva je bezPlatná T91o.oprávnenie predávajúceho nemá vplyv na splatnost, faktúry.V PríPade, Že Predávajúci je viac ako 10 kalendárnych dni v omeškaní s dodanínt prístroja
kuPujúcemu, kuPujúci má právo na zmluvnú pokutu vo v,ýške 0,1 % denne z hodnoty nedodaného
Prístroja, a to od dňa omeŠkania až do dňa riadneho splnenia zabezpeěenej povinnosti, maximálne
však do ,Yšky l0 oZ hodnoty prístroja,
V PilPade, Že kuPujúci je v omeškaní so splnením svojho závázku po lehote splatnosti voči
Predávajúcemu, Predávajúci má právo na zmluvnú pokutu vo l"ýške 

-0,1 
Vo denne z nesplatenej

hodnoty, maximálne však do výšky l0% hodnoty prístroja,

2.

3.

l.

l,

článok VII.
Zodpovedno§t'za vady a záruka

Predávajúci je povinný dodat' zdravotnícky prístroj v množstve a v kvalite za dohodnutých
Podmienok podl'a tejto_ zmluvy. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný prístroj je schválený
na dovoz a predaj v Slovenskej republike, vyhovuje platným technickým, bezpěčňostným,
hYgienickým a zdravotníckym normám, ako i medzinárodným zmluvám a všeobecne záváznýnl
PrávnYm Predpisom Slovenskej republiky. V prípade, že sa tak nestane, zdravotnícky prístroj
má vady,
predávajúci vyhlasuje, že prístroj nie je zaťažený právami tretích osób.
Predávajúci poskytuje kupujúcemu pri konkrétnej dodávke prístroja záruku v díZke najmenej
24 mesiacov. Zéruěná doba bude uvedená preberacom protokole, ktoný bude súčasťou odovzdáva.júcej
dokumentácie,
Záruěná doba začína plynút' dňom prevzatia dodaného prístroja a podpísania preberacieho protokcllu.
Predávajúci sa zaviizuje, že na vlastné náklady bude zabezpečovat' záruěný servis,
Záruěná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemohol užívať prístroj pre vady, za ktoré
zodpovedá predávajúci.
Záruka sa nevďahuje na vady spósobené kupujúcim jeho neoprávnenou a násilnou manipuláciou
prístroja.

8. V záručnej dobe predávajúci vykoná bezplatné záručné a reyizne preventívne prehliadky prístroja
( vrátene dopravy ) v intenzite podl'a požiadaviek výrobcu predmetu zmluvy, minimálne 1 x ročne.

9. Poěas záruky je dohodnuté aj bezplatné dodávanie náhradných dielov za účelom funkčnosti prístroja.
l0.Vady prístroja je kupujúci povinný písomne reklamovat' u predávajúceho bez zbytoěného odkladu

po zistení, najneskór do konca záručnej doby,
1 1.Reklamácia musí byt' doručená poštou - do vlastných rúk predávajúceho, alebo vo forme e-mailovej

správy s doručeným poWrdením o prečítaní správy predávajúcim, musí byť v lehote urěenej
na uplatnenie vád doruěená predávajúcemu a musí obsahovat' aspoň tieto údaje: presný názov
kupujúceho, dátum dodania tovaru, číslo faktury, špecifikáciu tovaru, popis vád, ich prejavy, počet
vadných kusov, volbu nároku z vád tovaru. Na požiadanie predávajúceho je kupujúci povinný
predávajúcemu doložit' popis celého reklamovaného prístroja, prípadrre jeho príslušenstva.

12. Predávajúci sa zavázuje, že po obdržani reklamácie na odstránenie vady, zabezpeéí servisnéhcl
technika za úěelom odstránenia vady, prípadne poruchy najneskór nasledujúci pracovný deň po dni
nahlásenia poruchy.

2.
3.

4,

5.

6.
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Kúpna zmluva- Nemocnica Snina, s, r. o, - Kyslíková terapia

1 zákona. ě.40 / 1964

skoněenia platnosti

ak druhá zmluvná

iac ako 30

0 kalendárnych dní

odstúpení druhej

J
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13, V PríPade, Že sa bude jednať o vadu, ktorá sa neodstráni ani do 72 hodín, vzniká kupujúcemu
Právo na zmluvnú Pokutu vo výŠke 30,00 € za každý deň, až do odstránenia vady alebo poruchy.

ČHnok VIII.
Doba platnosti kúpnej zmluvy

l. kúpna zmluva je uzatvorená na dobu neurěitu s účinnosťou podl'a § 47a
zb. oběianskeho ákonníka.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna zmluva zaniká:- písomnou dohodou zmluvných strán, v ktorej bude urěený konkrétny te
tejto zmluvy,

- jednostranným písomným odstúpením jednej zo zmluvných strán v prípi
strana podstatným spósobom poruší zmluvnú povinnosť,

3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti
nasledovné prípady:
- ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej časti o

kalendárnych dní,
- ak je predávajúci opakovane v omeškaní s dodaním tovaru o viac ako- prístroj má neodstránitel'né vady,

4, Právne účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia
zmluvnej strane. oprávnená strana móže požadovať od povinnej strany náhr
vinou vznikla, v súlade s platnou právnou úpravou.

čHnok IX.
záverečné ustanoyenia

ú považovat' len

škody, ktorá jej

i. Zmluvné strany vyhlasujú, že výška dohodnut}ch zmluvných pokút považujú
nilni zabezpečovaných povinností,

za primerané povahe

2. Zmluvné strany si zmluvu preěítali, jej obsahu porozumeli a bez nátlaku v
ju vlastnoručne podpísali .

nej vóli

3. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch origináInych rovnopisoch, dva
stranu.

isy pre každú zmluvrlú

4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať iba formou písomného

Nemocnica Snina, s. r. o.
MUDr. Andrej KULAN
konatel' spoločnosti

Nctriocnica Sitina, a.r.o.

Sládkcivičova 300/3
069 01 Snina tr

V Prešove, dňa 1.2.2021

ng. .túlius Pittner

V Snine, dna .,,0.(,..(/.,..#,4*,

kona tel' spoločnosti



Kúpna zmluva - Nemocnica Snina, o, - kyslíková te Príloha č, l
Vo/ZNH-TNB tot-nzt-i

- neinvazívna resPiraČná podpora zvlhěeným a zohriaim dýcharcím plynom s vysokýmprietokom

mocničné zdroje st.lačených plynov
ry),

roj stlačeného plynu ( kyslík alebo vzduch )
ntov - novorodenci, deti, dospelí
kuliare )
kanýl - min. 8 vel'kostí, wátane kanyly

- nastavitel'ný generátor prietoku s elektronickým zmiešavačom kyslík /vzduch
a vyhrievaným zvlhčovaěom integrovaný do jedného prístroja, nastavenie teploty dýchacieho plynu minimálne v rozŠahu Óa :: oC do 43 "Cpre všetky vekové a hmotnostné kategórie pacientov

- nastavenie frakcie kyslíka v dýchacom plyne v rozsahu od 0,2l do 1,00 v celom
rozsahu prietoku

- nastavenie Prietoku dýchacieho plynu minimálne v rozsahu od l do 40 l lmin ,
- relatívna vlhkost' dýchacieho plynu minimálne 95 %
- záložný intemý akumulátor
- prevádzka na záložný interný akumulátor minimálne l0 min
-, integrovaný zmiešavač kyslík l vzduch
- integrovaný monitor koncentrácie kyslíka v dýchacom plyne s automatickou

kalibráciou 02 seílzoíít
- integrovaný prietokomer dýchacieho plynu s plynulým nastavovaním
- integrovaný monitor dodávaného prietoku
- hYgienickY bezpeČný zvlhěovací systém bez priameho kontaktu dýchacieho plynu

s vodou
- kompletný aplikačný pacientsky dýchací okruh, jednorazový
- PouŽitel'nosť pacientskeho dýchacieho okruhu min. 30 dní bez nutnosti dezinfekcie

interných častí prístroja
- integrovaný monitor teploty dýchacieho plynu
- automatický alarm teploty dýchacieho plynu, Oz koncentrácie <lýchacieho plynu

a prietoku
- akustický a vizuálny alarm
- možnosť NO terapie
- možnost' nebulizácie medikamentov do dýchacieho okruhu
- možnost' pripojenia dýchacej hadice na tracheostomickú masku
- Prívodná hadica s príslušenstvom pre pripojenie prístroja k zdroju medicínskeho

vzduchu
- Prívodná hadica s príslušenstvom pre pripojenie prístroja k zdroju medicínskeh<l

kyslíka
- držiak pre upevnenie prístroja na tyč
- výŠkovo nastavitel'ný stojan pre prístroj a príslušenstvo s košíkom, IV držiakom

a brzdenými kolieskami

ll2



Kúpna zmluva - Nemocnica Snina, s. r. o, kyslíková terapia Príloha č. l
Vo/ZNH_TNB l0I-202l-|

Iné doplňujúce požiadavky

Podmienky inštalácie:
Doprava na miesto inštalácie.
Inštalácia na pracovisku.
ZaŠkolenie obsluhy na pracovisku obstarávateta pre 5 - 10 osób v rozsahu minimálne l
x 2 hodiny po inštalácii prístroja
Protokol o odovzdaní do prevádzky ( po inštalácii a zaškolení obsluhy ) podpísaný
oboma stranami.

Podmienky zaručného servisu:
Záručný servis po dobu 24 mesiacov od uvedenia do prevádzky,
Bezplatné preventívne servisné prehliadky počas záručného servisu ( vrátane dopravy a
výmeny náhradných dielov ) v intenzite podťa požiadaviek uýrobcu ponúkaného
produkfu, minimálne 1x ročne.
Potvrdenie o autorizovanom servise vydané výrobcom ponúkaného produktu, ktoným
uchádzač preukáže schopnost' vykonávat' autorizovaný servis alebo kópia platnej
zmluvy so servisnou organizáciou, ktorá má požadované potvrdenie.
Kontaktné údaje servisného strediska najbližšieho k sídlu našej spoločnosti.
Spósob nahlasovania poruchy teleíbnicky alebo e-mailom,
Nástup servisného technika z najbližšieho servisného strediska najneskór nasiedujúci
pracovný deň po dni nahlásenia poruchy,
Standardná doba odstránenia poruchy:
- bez použitia náhradných dielov: do 8 hodín
- s použitím náhradných dielov: do 3 pracovných dní.

Ďalšie požiadavky:
Návod na obsluhu v slovenskom alebo českom jaryku.
Prospektový materiál s popisom všetkých funkcií a technick}ch parametrov
ponúkaného produktu tak, aby na jeho zéklade bolo možré jednoznačne posúdiť
splnenie všetkých požadovaných minimálnych technických vlastností, parametrov a

hodnót.
Platný ŠUrr kód ponúkaného prístroja.
Certifikát alebo vyhlásenie o zhode vydané orgánom posudzovania zhody
vykonávajúcim činnosti posudzovania zhody, ktorý je akreditovaný podťa osobitného
predpisu vo vzt'ahu k ponúkanému produktu v slovenskom jazyku alebo úradne
overený preklad do slovenskéhojazyka.
Garanciu pozáručného servisu vrátane dostupnosti náhradných dielov na obdobie min.
5 rokov.

Kupujúci: Predávajúci:

MUDr. Andrej KULAN
konatel' spoločnosti

NstrlocnleoS[ln§,l,r;6, 2l2
Sládkovičova 300/3

069 01 Snina a

Ing. Július Pittner
konatel' spoločnosti

Nemocnica Snina, s. r. o.


