
DODATOK č. 1
ku kúpnej zmluve zo dňa 03.01.2018

Zmluvné strany:

Poliklinika Karlova Ves
Sídlo: Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Mgr. Richard Žiška, poverený výkonom funkcie riaditeľa
IČO: 17 336 236 
DIČ: 20 20 890 432
IČ DPH: SK20 20 890 432
Bankové spojenie: Štátna  pokladnica
IBAN: IBAN SK43 8180 0000 0070 0047 5630 
(ďalej len „Kupujúci“)

 a 

PULImedical, spol. s r.o.
Sídlo: Nádražná 34, 900 28 Ivanka pri Dunaji 
Štatutárny orgán: Imrich Lenk, konateľ spoločnosti
IČO: 31 344 399 
DIČ: 2020315044 
IČ DPH: SK2020315044 
Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava  
IBAN: SK6102000000002557397059 
Zapísaná v: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 4525/C
E-mail: pulimedical@pulimedical.sk 
Tel.: 02/45944920 
Fax: 02/45944919 
Internetová adresa: www.pulimedical.sk
(ďalej len “Predávajúci” a spolu s Kupujúcim ďalej len „Zmluvné strany“) 

uzatvárajú tento dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve uzatvorenej medzi nimi dňa 03.01.2018 (ďalej len 
„Dodatok č. 1“):

Článok I.
Úvodné ustanovenia Dodatku č. 1 

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 03.01.2018 kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je záväzok 
Predávajúceho dodať Kupujúcemu nový digitálny mamografický prístroj, (ďalej tiež „Predmet
kúpy“), previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k Predmetu kúpy a záväzok Kupujúceho riadne 
a včas dodaný Predmet kúpy prevziať do vlastníctva a zaplatiť Predávajúcemu dojednanú kúpnu 
cenu. Záväzok Predávajúceho zahŕňa okrem samotnej dodávky Predmetu kúpy tiež súbor ďalších 
súvisiacich úkonov, vrátane demontáže a ekologickej likvidácie pôvodného mamografického 
prístroja a dodanie protokolu o jeho ekologickej likvidácii a zaškolenie zamestnancov 
Kupujúceho ohľadne obsluhy Predmetu kúpy.



2. Predmetom tohto dodatku č. 1 je nová úprava práv a povinností Predávajúceho v súvislosti 
s jeho záväzkom vykonať ekologickú likvidáciu pôvodného mamografického prístroja a zaškoliť 
zamestnancov Kupujúceho ohľadne obsluhy Predmetu kúpy.

3. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 je uzatvorený v súlade s článkom IX. bod 
9.3 Kúpnej zmluvy a v súlade s ustanovením § 18 zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 
v platnom znení. Týmto dodatkom č. 1 sa nemení podstata pôvodnej zmluvy, nemenia sa 
podmienky zadávania zákazky, ani sa nemení ekonomická rovnováha zmluvy v prospech 
Predávajúceho.   

Článok II.
 Predmet Dodatku č. 1 

1. Zmluvné strany sa dohodli že článok IV. Platobné podmienky za dodanie Predmetu kúpy sa 
v celom rozsahu vypúšťa a nahrádza sa novým znením nasledovne:  
„ 4.1 Kupujúci je povinný uhradiť Predávajúcemu Kúpnu cenu podľa ods. 3.1 nasledovne:

4.1.1 časť 1 kúpnej ceny vo výške 84.483,33 Eur bez DPH uhradí Kupujúci Predávajúcemu 
po splnení všetkých záväzkov Predávajúceho uvedených v ods. 1.2 tejto zmluvy, 
okrem ekologickej likvidácie pôvodného mamografického prístroja a dodania 
protokolu o jeho ekologickej likvidácii, a to po podpísaní preberacieho protokolu 
podľa ods. 5.4 tejto zmluvy, ktorý bude prílohou k faktúre na časť 1 kúpnej ceny. 
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia, pričom predávajúci je oprávnený 
doručiť faktúru na časť 1 kúpnej ceny Kupujúcemu najskôr v deň podpísania 
preberacieho protokolu a

4.1.2 časť 2 kúpnej ceny vo výške 100 Eur bez DPH uhradí Kupujúci Predávajúcemu po 
vykonaní ekologickej likvidácie pôvodného mamografického prístroja a dodaní 
dokladu o vykonaní jeho ekologickej likvidácii Kupujúcemu, ktorý bude prílohou 
k faktúre na časť 2 kúpnej ceny. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia, 
pričom predávajúci je oprávnený doručiť faktúru na časť 2 kúpnej ceny Kupujúcemu 
najskôr v deň vystavenia dokladu o vykonaní ekologickej likvidácie pôvodného 
mamografického prístroja. Doklad o ekologickej likvidácii pôvodného 
mamografického prístroja musí byť vystavený subjektom disponujúcim oprávnením 
k vykonávaniu takejto činnosti. 

4.2 Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany výslovne uvádzajú, že v časti 1 kúpnej ceny  kúpy 
uvedenej v čl. III tejto zmluvy sú zahrnuté: 
- doprava na miesto dodania podľa ods. 2.1 zmluvy vrátane poistenia 
- dodanie technologického projektu
-  montáž Predmetu kúpy a jeho uvedenie do prevádzky 
- prepojenie a konfigurácia Predmetu kúpy so systémom PACS Kupujúceho
- odskúšanie plnej funkčnosti Predmetu kúpy
- vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky Predmetu kúpy podľa STN EN 

60601-1-1:2009a dodanie správy z tejto prehliadky a skúšky
- zaškolenie zamestnancov Kupujúceho ohľadne obsluhy a základnej údržby Predmetu 

kúpy v potrebnom  rozsahu, minimálne 6 hodín pre 5 osôb
- odovzdanie dokladov potrebných na užívanie predmetu kúpy v slovenskom jazyku v 

papierovej aj elektronickej podobe
- vykonanie skúšky dlhodobej stability zdroja ionizujúceho žiarenia po uvedení do 

prevádzky, odovzdanie protokolu
- demontáž pôvodného mamografického prístroja 
- záručný servis a náhradné diely počas záruky 



a v časti 2 kúpnej ceny je zahrnutá ekologická likvidácia pôvodného mamografického  
prístroja a dodanie dokladu o ekologickej likvidácii.

4.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti v zmysle platnej legislatívy, alebo podľa 
tejto zmluvy vrátane príloh, Kupujúci je oprávnený vrátiť ju Predávajúcemu na doplnenie. V 
takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti“. 

2. V článku V. sa v celom rozsahu rušia doterajšie ods. 5.4 a 5.5 a 5.6 v pôvodnom znení 
a nahrádzajú sa novým znením nasledovne: 

„5.4 Predávajúci oznámi presný čas dodania Predmetu kúpy na miesto dodania 4 týždne pred 
jeho presným dodaním a nie skôr ako 4 týždne po dodaní technologického projektu, 
následne Kupujúci zadá požiadavku na demontáž pôvodného prístroja Predávajúcemu podľa 
bodu 5.3, a to najneskôr  2 týždne vopred. Demontáž pôvodného prístroja je povinný 
Predávajúci vykonať v lehote určenej kupujúcim, najdlhšie však za dva pracovné dni. Za 
každý deň omeškania predávajúceho s demontážou pôvodného prístroja je kupujúci 
oprávnený požadovať od predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur. Demontáž 
pôvodného prístroja potvrdia obe zmluvné strany v protokole o demontáži. Predávajúci  má 
právo požiadať kupujúceho o dočasné uskladnenie demontovaného prístroja v priestoroch 
polikliniky. Ekologickú likvidáciu pôvodného mamografického prístroja Predávajúci vykoná 
alebo zabezpečí v lehote do 30 dní odo dňa doručenia požiadavky Kupujúceho na jej 
vykonanie; v prípade ak Kupujúci o vykonanie ekologickej likvidácie nepožiada 
Predávajúceho do 22.02.2020, povinnosť Predávajúceho vykonať ekologickú likvidáciu 
pôvodného mamografického prístroja zaniká. Kupujúci odovzdá Predávajúcemu pripravené 
priestory do 2 týždňov po skončení demontáže a najneskôr do predpokladaného času 
dodania Predmetu kúpy. V prípade potreby rozsiahlejších stavebných úprav môže Kupujúci 
požiadať o demontáž pôvodného prístroja aj skôr. Ku dňu finálneho odovzdania Predmetu 
kúpy je Predávajúci povinný zaškoliť troch zamestnancov Kupujúceho ohľadne obsluhy 
a základnej údržby Predmetu kúpy a do uplynutia záručnej doby ďalších dvoch 
zamestnancov Kupujúceho, ktorých Predávajúci zaškolí do štrnásť pracovných dní od 
doručenia výzvy Kupujúceho na vykonanie zaškolenia. V prípade porušenia povinnosti 
Predávajúceho podľa predchádzajúcej vety je Kupujúci oprávnený od Predávajúceho 
požadovať zmluvnú pokutu vo výške 30 EUR za každý deň omeškania so splnením povinnosti 
zaškoliť  zamestnancov Kupujúceho, pričom pre určenie zmluvnej pokuty sa počíta každý 
zamestnanec samostatne. 

5.5 Nebezpečenstvo vzniku škody na Predmete kúpy prechádza na kupujúceho až finálnym 
prevzatím celého Predmetu kúpy, okrem ekologickej likvidácie pôvodného mamografického 
prístroja a okrem zaškolenia dvoch zamestnancov. Kupujúci odovzdá od miestnosti, v ktorej 
bude predmet kúpy uložený a následne inštalovaný, predávajúcemu kľúče. Kupujúci sa 
zaväzuje, že až do finálneho odovzdania predmetu kúpy neumožní vstup do predmetnej 
miestnosti žiadnej osobe bez prítomnosti predávajúceho alebo jeho zástupcu. Medzi dňom 
dodania Predmetu kúpy  na miesto dodania  a dňom finálneho odovzdania a prevzatia 
celého Predmetu kúpy vrátane služieb podľa bodu 1.2 tejto zmluvy, okrem ekologickej 
likvidácie pôvodného mamografického prístroja a okrem zaškolenia dvoch zamestnancov 
Kupujúceho,  nesmie uplynúť dlhšia doba ako 6 pracovných dní. 

5.6 O finálnom odovzdaní a prevzatí celého Predmetu kúpy vrátane služieb podľa bodu 1.2 tejto 
zmluvy, okrem (i) ekologickej likvidácie pôvodného mamografického prístroja a (ii) 
zaškolenia dvoch zamestnancov Kupujúceho, spíšu Predávajúci a Kupujúci alebo ich poverení 



zástupcovia v mieste dodania preberací protokol. Kupujúci je povinný podpísať preberací 
protokol o finálnom prevzatí Predmetu kúpy aj vtedy, pokiaľ Predmet kúpy bol dodaný s 
vadami, ktoré nebránia jeho využitiu a bezpečnej prevádzke. V prípade výskytu vád, ktoré 
nebránia riadnemu užívaniu diela, musí preberací protokol obsahovať ich zoznam a termín 
ich odstránenia. V prípade, ak Predmet kúpy bude dodaný s vadami, ktoré bránia jeho 
užívaniu, je kupujúci oprávnený odmietnuť jeho prevzatie; v protokole o finálnom prevzatí 
Predmetu kúpy v takomto prípade kupujúci uvedie, že predmet kúpy nepreberá s uvedením 
konkrétnych dôvodov“. 

3. V článku V. sa v celom rozsahu ruší doterajší ods. 5.8 v pôvodnom znení a nahrádza sa novým 
znením nasledovne: 
„5.8 Zmluvné strany si v súlade s § 445 Obchodného zákonníka dojednali výhradu vlastníckeho 

práva k dodanému Predmetu kúpy tak, že Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Predmetu 
kúpy až úplným zaplatením celej časti 1 kúpnej ceny“. 

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. V otázkach týmto Dodatkom č. 1 nedotknutých ostáva Kúpna zmluva v platnosti bezo zmeny. 

2. Ostatné vzťahy, výslovne neupravené týmto Dodatkom č. 1, sa budú riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.

4. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 
dve vyhotovenia.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že s týmto Dodatkom č. 1 súhlasia a jeho obsahu porozumeli, čo 
potvrdzujú podpismi svojich štatutárnych zástupcov.

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

Za Predávajúceho: Za Kupujúceho:

 ...........................................  ................................................ 
Imrich Lenk Ing. Mgr. Richard Žiška
konateľ PULImedical, spol. s r.o. poverený výkonom funkcie riaditeľa




