
Nemocnica Snina, s.r.o.
Sládkovičova 300/3, 069 01Snina

KUPNA ZMLUVA
uzatvorená podl'a § 409 a nasl. ustanolení zákona č. 513 / t99I Z.z. Obchodného zákonnka

v znení neskorších predpisov.

článok l.
Zmluvné strany

KUPUJÚCI: Nemocnica Snina, s, r. o.
sídlo: Sládkovičova 3OO/3, 069 01 Snina 1
tČo: 36509108
DlČ: 2O22O7577O
lČ DPH: sK2o22o7577o
v zastúpení: MUDr. Andrej KULAN, konater spoločnosti
banka: VÚg, a. s. Humenné - pobočka Snina
číslo účtu: SK34 O2OO OOOO O02O 7759 9655, SWIFT: SUBASKBX

( ďalej len ,kupujúci' )

PREDÁVAJÚclr
sídlo:
tčo:
DlČ:
lČ DPH:
v zastúpení:
banka:
číslo účtu:
zapísaný:

( ďalej len ,predávajúci')

MED|S Nitra, spol. s r.o.
Pri Dobrotke 659/87,94901Nitra - Dražovce
36531774
2o2o748!52
sK2o2o148752
Karol Janovič, MBA, konateí spoločnosti
Tatra banka, a.s.
SK8 111oooooooo26247 7 6463
v OR Okresného súdu v Nitre, odd.: Sro, vložka č, tt443O/N, ako spoločnosť
s ručením obmedzeným

čtánor t.
úvodné ustanovenie

t. Kupujúci je poskytovatel'om ústavnej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti podl'a príslušných
ustanovení zákona č.576/20047. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorych zákonov v znení neskorších predpisov a
zákona č. 578/2OO4 Z. z. o poskytovatelbch, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských
organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2, Závázkové práva a povinnosti účastnkov tejto zmluvy sa riadta režimom Obchodného zákonnka v
platnom znení a súvisiacimi všeobecne záváznými právnymi predpismi, ktonými sú zmluvné strany tejto
kúpnej zmluvy viazaní.

3. Na základe v}sledkov verejnej súťaže organizovanej kupujúcim v postavení verejného obstarávatel'a
podl'a príslušných ustanovení zákona NR SR č.343/2Ot5 Z, z, o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektoných zákonov v znení neskorších predpisov, sa zmluvné strany dohodli na podmienkach
predaja a kúpy zdravotníckeho prístroja / zdravotníckeho zariadenia / tak, ako je uvedené vobsahu
tejto zmluvy.



Nemocnica Snina, s.r.o.
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článok tl.
Preclmet zmluvy

1. predávajúci sa zavázuje na základe tejto zmluW dodat kupujúcemu - zdravotníct<Y Prístroj -

zdravotňícke zariadenie na hrudnú drenáž Thopaz Plus v počte 1 ks s jeho príslušenstvom, ktorého

technické parametre a funkčné vlastnosti sú presne vyšpecifikované v prílohe Č. 1 tejto zmluvY,

ktorá tvorí neoddelitelhú súčast zmluvy.
2, Zdravotnícky prístroj / zdravotnícke zariadenie / bude spolufinancovaný z nenávratných finanČných

" prostriedkov MZ SR, ktoré po schválení projektu z eurofondov a po vykonaní kladnej kontrolY

verejného obstarávania, poskytne MZ SR kupujúcemu, za ÚČelom vyplatenia kúPnej cenY

predávajúcemu.
3. 2mtuvné strany sa dohodli, že predávajúcemu vzniká právo na Wplatenie kúpnej ceny len v PrÍPade,

že si splní svoje povinnosti voči kupujúcemu, a to dodaním predmetu zmluvy v mieste jeho

určenia, inštaláciou zdravotníckeho prístroja / zdravotníckeho zariadenia / a uvedením do PrevádzkY,
predvedením jeho funkčnosti, odborným zaškolením zodpovedných zamestnancov, dodaním

všetkých požadovaných technických dokladov kzdravotníckemu prístroju / kzdravotníckemu

zariadeniu / a podpísaním preberacieho protokolu kupujúcim.
4. Kupujúci sa zavázuje, dodaný zdravotnícky prístroj / zdravotnícke zariadenie / prevziať. v súlade

s d'oňoonutými zmlúvnými podmienkami a zaplatiť predávajúcemu riadne a vČas kúpnu cenu,

po splnení povinností uvedených v bode 3.

Termín a miesto dodania

t, predávajúci sa zavázuje dodať zdravotnícky prístroj / zdravolnícke zariadenie / podla ČtánXu tt,

tejto zmluvy kupujúcemu najneskór do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia ÚČinnosti

tejto zmluvy.
2, piedávajúci sa zavázqe dopraviť kupujúcemu zdravotnícky prístroj / zdravolnícke zariadenie /

s prísluŠenstvom na miésto určené kupujúcim, ktoďm je: Nemocnica Snina, s. r. O., SládkoviČova

3OO / 3, 069 01 Snina 1.

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že predávajúci si splní svoju povinnosť voČi kupujúcemu dodaním
predmetu zmluvy v miéste jeho určenia, jeho inštaláciou, uvedením do prevádzky, predvedením

funkčnosti, odborným zaškoiením zodpovedných zdravotníckych zamestnancov, dodaním vŠetkých

požadovaných technických dokladov kzdravotníckemu prístroju / kzdravoIníckemu zariadeniu /,
jeho prevzatím kupujúcim o čom bude podpísaný preberací protokol.

4. 
-predávajúci a kupujúci sa zavázuJú, dohodnúť presný dátum a Čas dodania zdravotníckeho
prístroja/ zdravotníckeho zariadenia / v rozsahu plánovaného termínu dodania predmetu zmluvY.

5. V prípade, že predávajúci nemóže riadne a včas dodat podl'a dohodnutých podmienok v tejto

zmluve predmet zmluvy je povinný, bezodkladne túto skutočnosť oznámiť kuPujúcemu.

6. V prípade omeškaniá predávajúceho s dodaním predmetu zmluvy uvedený v Článku ll. tejto

zmluvy, vzniká kupujúcemu právo na zmluvnú pokutu.

článok lV.
Podmienky dodania a prevzatia tovaru

!. predávajúci sa zavázuje odovzdať spolu so zdravotníckym prístrojom / zdravolníckym zariadením/

kupujúcemu komplexnú písomnú dokumentáciu viažucu sa k zdravotníckemu Prístroju,/
zdravotníckemu zariadeniu/, najmá technickú dokumentáciu, certifikát výrobku alebo vyhláSenie

o zhode, návod na obsluhu, doklady k servisnej službe a iné uýznamné dokumenty Potrebné
k užívaniu prístroja / zariadenia / na výkon vlastníckeho práva.

2, Kupujúci sa zavázuje poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť pri prevzatí zdravotníckeho
prístroja,/ zdravotníckeho zariadenia /, najmá zabezpeČiť zdravotnícky personál na zaŠkolenie

a obsluhu prístroja / zariadenia/ na mieste určenom kupujúcim.

3. Uvedením zdravotníckeho prístroja / zdravotníckeho zariadenia /do prevádzky V mieste jeho

určenia, prechádza vlastnícke právo k zdravotníckemu prístroju/ k zdravotnÍckemu zariadeniu / na

kupujúceho.
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4. Kupujúcemu vzniká právo odmietnuť dodávku zdravotníckeho prístroja / zdravoIníckeho zariadenia

/ aileno jeho príslušenstva v zmysle tejto zmluw v prípade jeho nefunkčnosti alebo Pri zjavných

vadách tovaru, spočívajúcich v poškodení tovaru. Zlavné vady je kupujúci povinný uPlatniť

u predávajúceho ihned' pri dodaní tovaru.
5. Zmluvné Strany sa rnýslovne dohodli, že vady tovaru sa delia nasledovne:

a)
oríslušenstva vrátane nevhodného obalu , škrabancov a ostatné lavné vadY, ktoré sú
uioiteLné priamo pri dodaní predmetu zmluvy , kupujúci je povinný tieto oznámiť

predávajúcemu najneskór pri preberaní pre< metu zmluvy,
b) akékolVek

/zdravotníckeho zariadenia do prevádzky sa považujú taktieŽ za zjavné vady, ktoré kuPujúci

oznámi predávajúcemu v deň jeho predvedenia,

c) sa považujú za

skryté vady, ktoré je kupujúci oprávnený písomne oznámit a uplatniť u predávajúceho bez

zbytočného odkladu po ich zistení, najneskór však do 5 pracovných dní ako vadY zistil.

6, predávajúci sa zavázuje , že na dodaný predmet zmluvy bude kupujúcemu poskytovať záruČný

servis podl,a podmienok uvedených v čl. Vll. tejto zmluw, ako aj pozáruČný servis.
7. zmluvné strany sa po uplynutí záručnej doby dohodnú na rnýbere Íormy pozáručného servisu,

Pozáruóný servis móže byt poskytovaný v dvoch formách:
objednávkow servis _ formou jednorazovej alebo celoročnej objednávky
zmluvný servis vykonaný na základe uzatvorenej zmluvy formou celoročnej pauŠálnej PlatbY
podl'a vzájomne dohodnutého cennka.

časom splnenia predmetu zmluvy sa rozumie dátum odovzdania a prevzatia zdravotníckeho Prístroja,

/ zdravotníckeho zariadenia / vsídle kupujúceho a splnením podmienok - jeho inŠtaláciou,

uvedením do prevádzky, predvedením funkčnosti, odborným zaškolením zodPovedných

zdravotníckych zamestnancov, dodaním všetkých požadovaných technických dokladov

k zdravotníckemu prístroju / k zdravolníckemu zariadeniu /, ako i podpísanÍm preberacieho

protokolu kupujúcim.'predávajúci 
ie- oprávnený zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy subdodáVatel'mi uvedenými v

prílohe Ů. a imtuvy. V prípade potreby zmeny subdodávatel'a je predávajúci oprávnený takúto

.1n"nu vykonať aŽ po odsúhlasení zo strany kupujúceho, V súlade s § 41 ods. 4 zákona

o verejnóm obstarávaní je predávajúci povinný akúkolVek zmenu údajov o subdodávatelbvi

oznámiť kupujúcemu, a to písomne. Zmeny budú realizované formou dodatku k zmluve

podpísaného oboma zmluvnými stranami. Týmto ustanovením nie je dotknutá zodPovednost
preáávajúceho za plnenie zmluvy. V prípade neuvedenia subdodávatelbv v Prílohe Č. 3 zmluvY

musí celý predmet zmluvy dodať predávajúci.

čÉnox v.
Kúpna cena

Kúpna cena za zdravotnícky prístroj / zdravotnícke zariadenie / presne vyŠpecifikovaný v ČtánXu

ll. tejto zmluvy je dohodnutá v zmysle zákona NR SR Č. !8 / 1996, Z. z. o cenách v znení

neskorších a súvisiacich predpisov vo výške 3721-,OO Eur bez DPH,

slovom : tritisícsedemstodvadsaťjeden Eu r bez D PH

Celková cena ( vrátane DPH ) predstavuje sumu 4 465,20 Eur,

slovom: štyritisíc štyristošesťdesiatpáť Eur a dvadsať centov
právo prédávajúceno na zaplatenie kúpnej ceny vzniká dodaním a prevzatím zdravotníckeho
prístroja/ zdravotníckeho zariadenia / s príslušenstvom a podpísanÍm preberacieho Protokolu zo

strany kupujúceho
3. V kúpnej ."n" .t zahrnuté všetky náklady predávajúceho spojené s dodaním zdravotníckeho

prístroja/ zdravotníckeho zariadenia / s príslušenstvom a súvisiacimi sluŽbami najmá zaŠkolením

obsluňujúceho zdravotníckeho personálu, uvedením prístroja/ zariadenia / do prevádzkY, nákladY

inštalácie prístroja, vrátane dopravy a poistenia počas prepravy.

Dohodnutá kúpna cena sa móže meniť dodatkami k tejto zmluve v súlade s § 18 zákona Č.

343 / 2ot5 Z, z. o verejnom obstaráVaní a o zmene a doplnenÍ niektor,ých zákonov v znení

neskorších predpisov.
Kupujúci sa zavázuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu na základe vystavenej faktúry Po

tom, áxo bol zdravotnícky prístroj / zdravotnícke zariadenie / dodaný do miesta urČenia, bezchYbne

2,
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uvedený do prevádzky v zmysle Čtánxu lll. a Článku lV. tejto zmluvy a ním podpísaný preberací
protokol.

6. Vystavená faktúra predávajúcim je splatná do 6O kalendárnych dní odo dňa jej doručenia
kupujúcemu a to výlučne bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho.

Óánok Vt.
Zmluvná pokuta a sankcie

t Zmluvné strany sa dohodli, ak je kupujúci v omeškaní so splnením povinnosti zaplatiť
predávajúcemu riadne a včas kúpnu cenu o viac ako 10 kalendárnych dní po lehote
splatnosti, predávajúci ho móže, telefonicky alebo e-mailom vyzvať na splnenie povinnosti,
pričom takáto vyzva je bezplatná. Toto oprávnenie predávajúceho nemá vplyv na splatnost
faktúry.

2, V prípade, že predávajúci je viac ako 10 kalendárnych dní v omeškaní s dodaním prístrqa /
zariadenia kupujúcemu, kupujúci má právo na zmluvnú pokutu vo vYške O,t o/o denne
z hodnoty nedodaného prístroja / zariadenia, a to od dňa omeškania až do dňa riadneho
splnenia zabezpečenej povinnosti, maximálne však do Wšky 10 % hodnoty prístroja / zariadenia,

3. V prípade, že kupujúci je v omeškaní so splnením svojho závázku po lehote splatnosti voči
predávajúcemu, predávajúci má právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % denne z nesplatenej
hodnoty, maximálne však do výšky 10 % hodnoty prístroja / zariadenia.

4, Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká právo na náhradu škody.

článok vlt.
Zodpovednosť za vaďy a záruka

t, Predávajúci je povinný dodať zdravotnícky prístroj/ zdravotnícke zariadenie / v množstve a
v kvalite za dohodnutých podmienok podl'a tejto zmluvy. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný
zdravotnícky prístroj / zdravotnícke zariadenie/ ie schválený na dovoz a predaj v Slovenskej
republike, vyhovuje platným technickým, bezpečnostným, hygienickým a zdravotníckym normám,
ako i medzinárodným zmluvám a všeobecne závázným právnym predpisom Slovenskej republiky,
V prípade, že sa tak nestane, zdravotnícky prístroj / zariadenie má vady.

2, Predávajúci vyhlasuje, že zdravotnícky prístroj/ zdravotnícke zariadenie / nie ie zalaŽený právami
tretích osób.

3. Predávajúci poskytuje kupujúcemu pri konkrétnej dodávke zdravotníckeho prístroja/ zdravotníckeho
zariadenia / záruku v OÍžXe najmenej 24 mesiacov, Záručná doba bude uvedená preberacom
protokole, ktoný bude súčasťou odovzdávajúcej dokumentácie kupujúcemu,

4. Záruéná doba začína plynút dňom prevzatia dodaného zdravotníckeho prístroja/ zdravotníckeho
zariadenia / a podpísaním preberacieho protokolu kupujúcim a predávajúcim.

5, Predávajúci sa zavázuje, že na vlastné náklady bude zabezpečovať záručný servis.
6, Záruóná doba neplynie po dobu, po ktorú kupujúci nemohol užívať prístroi / zariadenie pre

vady, za ktoré zodpovedá predávajúci.
7, 7áruka sa nevztahuje na vady spósobené kupujúcim jeho neoprávnenou a násilnou

ma n i pu láciou zd ravotníckeho prístroja/ zd ravotníckeho zariadenia/,
8. V záručnej dobe predávajúci vykoná bezplatné záručné a revízne preventívne prehliadky

zdravotníckeho prístroja/ zdravotníckeho zariadenia / ( vrátene dopravy ) v intenzite podl'a
požiadaviek výrobcu predmetu zmluvy, minimálne 1x ročne.

9. Počas záruky je dohodnuté aj bezplatné dodávanie náhradných dielov za účelom funkčnosti
zd ravotn ícke ho p rístroj a/ zd ravotn ícke ho zariadenia / .

10. Vady zdravotníckeho prístroja/ zdravotníckeho zariadenia / je kupujúci oprávnený písomne
reklamovať u predávajúceho bez zbytočného odkladu po zistení, najneskór do konca záručnej
doby.

11, Reklamácia musí byt doručená poštou - na adresu predávajúceho, alebo vo forme e-mailovej
správy s doručeným potvrdením o prečítaní správy predávajúcim. Reklamácia sa musí podať
v lehote určenej na uplatnenie vád doručená predávajúcemu a musí obsahovat aspoň tieto
údaje: presný názov kupujúceho, dátum dodania tovaru, číslo faKúry, špecifikáciu tovaru, popis
vád, ich prejavy, počet vadných kusov, volbu nároku z vád tovaru. Na požiadanie
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predávajúceho je kupujúci povinný predávajúcemu doložit popis celého reklamovaného Prístroja /
zariadenia /, prípadne jeho príslušenstva.

L2. Predávqúci sa zavázise, že po obdržaní rekl mácie na odstránenie vady, zabezpeČÍ servisného

techniká za účelom odstránenia vady, prípadne poruchy do 24 hodín,

13. V prípade, že sa bude jednať o vadu, ktorá sa neodstráni ani do 72 hodín, vzniká

xupujicemu právo na zmluvnú pokutu vo výške 50,00 € za každý deň, až do odstránenia vadY

. alebo poruchy. __ _=_.!..
14.žmluvné strany vyhlasujú, že výšku dohodnutej zmluvnej pokuty povaŽujú za primeranÚ

povahe nimi zabezpečovaných povinností.

článok vlll.
Doba platnosti kúpnej zmluvy

Táto kúpna zmluva nadobúda platnost dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

kupujúci je povinný túto zmluvu zverejnit v centrálnom registri zmlúv.

zmluvné strany sa dohodli, že zmluva nadobúda Účinnost neskór po jej zverejnení v zmysle

podl,a § 4za ods. 2 zákona, ó, 40 / 7964 Zb, Občianskeho zákonníka, a to doruČením kladnej

správy Ž administratívnej kontroly vykonanej MZ SR, zameranej na postup verejného

obstarávatel,a a dodržanie zákonných podmienok pri verejnom obstarávanÍ na nákuP Predmetu

zmluvy z NFP.
V prípáde, že MZ SR na základe vykonanej administratívnej kontroly neuvol'ní finanČné ProstriedkY

vyplývajúce zo zmluvy na úhradu kúpnej ceny, právna ÚČinnosť tejto zmluvy nenastane.
po iptnení predmetu zmluvy a po uplynutí záručnej lehoty táto zmluva zaniká, ak sa zmluvné

strany nedohodnú inak,
Zmluvné strany sa dohodli, že kúpna zmluva móže zaniknút aj tYmto spósobom :

_ písomnou dohodou zmluvných strán, z dóvodov hodných osobitného zreIelia, v ktorej bude

určený konkrétny termín skončenia platnosti tejto zmluvy
- jednoitranným odstúpením kupujúceho od tejto zmluvy v prípade, že MZ SR, mu nePoskYtne

nenávratné finančné prostriedky z euro fondu na kúpu zdravotníckeho prístroja/ zdravotníckeho

zariadenia /, klory se uvedený v predmete zmluvy.
_ jednostranným 

-paomným 
odstúpením jednej zo zmluvných strán v prípade, ak druhá

zmluvná strana podstatným spósobom poruší zmluvnú povinnosť

6. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti budú PovaŽovať len

nasledovné prípady:
_ ak je kupujúci v omeškaní so zaplatením kúpnej ceny alebo jej Časti o viac ako 30

kalendárnych dní,
- ak je preáávajúci v omeškaní s dodaním tovaru o viac ako 30 kalendárnYch dní

- zorávoinícky piístroj / zariadenie, ktoný je predmetom zmluvy má neodstránitelhé vadY.

7, právne účinky ooJtúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného oznámenia

o odstúpení Óruhej zmluvnej strane. Oprávnená strana mÓŽe poŽadovať od povinnej stranY

náhradu škody, ktorá vznikla jej zavinením v súlade s platnou právnou Úp'ravou.

článok lx.
osobitné ustanovenie

predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ súvisiaceho s dodávanými tovarmi

" 
po"kytou.nými službami kedykolVek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného

riňančňeno piíspevxu , a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly / auditu / sú:
a) Poskytovatel'a ním poverené osoby,
b) útvai vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovatel'ského orgánu a nimi overené

osoby,
NajvYšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osobY,

Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a scby poverené na výkon kontroly / auditu /,
Spinomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

t.

c)
d)
e)

2.
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f) Orgánzabezpečujúci ochranu finančných záujmov EU,
g) osóby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) ažf) v súlade s príslušnými Právnymi predPismi SR

a právnymiaktami EÚ.

čtánox x.
závereěné ustanovenia

" 1. Zmenu obsahu a podmienok dohodnutých v tejto zmluve možno meniť na základe písomnej dohody
, zmluvných strán a to vo forme dodatku k zmluve. Dodatok k zmluve musí byt podpÍsaný Štatutárnym

zástupcom, ktoný je oprávnený konať v mene spoločnosti .
2, Z dóvodu zákonných obmedzení, ktor,ými je kupujúci viazaný podl'a zákona o verejnom obstarávanÍ,

dodatkom k zmluve nie je možné rozšíriť sortiment predmetu zmluvy, ktoré boli hodnotené

obstarávatel'om v rámci verejnej súťaže. Ak sa v priebehu platnosti tejto zmluw nahrádza pÓvodný

druh tovaru, ktoný bol predmetom verejného obstarávania, akostne inovovaným výrobkom so

súhlasom MZ sR pri zachovaní funkčnosti a základných parametrov uvedených kupujúcim, nejde o

rozšírenie sortimentu dodávok.
3. Zmluvné strany závázne vyhlasujú, že s obsahom a podmienkami tejto zmluvy sa riadne oboznámili,

porozumeli im a nie sú im známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platnému uzatvoreniu zmluvY.

4, Zmluvné strany vyhlasujú, že dohodnuté podmienky uvedené v tejto zmluve sú prejavom ich

slobodnej vóle. Zmluva nebola podpísaná vtiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok.

5. právny úkon je zrozumitel'ný, jasný, určitý a vážny, čo potvrdzujú zmluvné strany vlastnoruČným
podpisom.

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktor,ých kupujúci obdrží dve vyhotovenia a predávajúci

obdrží dve vyhotovenia.
7. práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú dohodnuté v obsahu tejto zmluvy sa riadia

príslušnými všeobecne záváznými právnymi predpismi SR.
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Zoznam príloh:
1,. Špecifikácia predmetu zmluvy
2, Cena predmetu zmluvy po položkách
3. zoznam subdodávatelbv
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TECHNtcrÁ ŠprclFlKÁclA

ltazov: Prísltol na hrudnú drenáž
Objen: Lk

c€lok časť T€chnlckÝ parameter Hodnota technlckého paíametra Hodnota parametra
ponúkaného zarladenla
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Dodávka výlučne nového prístroja (nerepasovaný, nepouživaný
dodávatelom ani treťou osobou, ani ako predvádzaci model ) 

ano

odovzdanie kompletnej užíVatel'skej dokumentácie s popisom všetkých
funkcií a technických parametrov ponúkaného prístro,ia tak, aby na
jeho základe bolo možné jednoznačne posúdit splnenie všetkých
požadovaných minimálnych technických vlastnosti, parametrov a ano
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odborná spósobilosť servisného technika - potvrdenie o autorlzovanom

seryise Vydané výrobcom ponúkaného prístroja, alebo kópia platnej áno áno

zmlUVy so seNisnou organizáciou, ktorá má požadované potvrdenie l
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Príloha č.2 Kúpnej zmluly

Spósob určenia ponukovej ceny

obchodné meno: MED|S Nitra, spol. s r.o.
sídlo: Pri Dobrotke 659/8t,94901Nitra -

Dražovce
tčo: 3653t774

štatut. zástupca: Karol Janovič, MBA, konatel'

" spoločnosti

miesto vystavenia: Nitra
dátum vystavenia: 26,06.2021,

Lc názov položky MJ
počet

MJ

cena za MJ
v EUR

bez DPH

cena spolu
v EUR

bez DPH
DPH

cena spolu
v EUR
s DPH

4
Híuona orenaz
(Cena ponúkaného zariadenia
vrátane dodania, inštalácie
a zaškolenia)

ks 7 372t,oo 3 727,oo 744,20 4 465,20

sPoLU 372t,oo 744,20 4 465,20

* uvedená cena je cenou za predmetzákazky v zmysle časti (B) súťažných podkladov

Pri Dclbr<ltkc, 6_5
949 0l Nitra -
]čo: 36 _53 l
lč DPLI: sK

lČ:2O2O14í]l52
4íj 1_52

I

Nitt,a,sJlol.sr t;.
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Príloha č. 3 Kúpnej zmluvy

7oznam sueoooÁvnrerov

V Nitre, dňa28,06.2O27

Po

Nazov rlrmy a slolo suDclooavatela,
ňO, Úaaje o osobe oprávnenej konať
za subdodávatelá (meno a priezvisko,

adresa pobytu, dátum narodenia)

Predmet dodávok, prác alebo služieb
Podiel subdodávky
k hodnote plnenia
vyjadrený sumou

o


