
KÚPNA ZMLUVA
uzavretá v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, so zákonom č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších 
územných celkov a zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

1. Predávajúci: Ružinovská poliklinika, a.s. 
So sídlom: Ružinovská 10, 820 07 Bratislava
V zastúpení: Ing. Ondrej Kadák, predseda predstvenstva

PhDr. Zora Hloušková, člen predstavenstva
IČO: 35 914 793
DIČ: 2021929624
IČ DPH: SK2021929624
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č.: 3495/B
Bank spojenie: VÚB, a.s.
číslo úctu: 1946064157/0200
(ďalej len „predávajúci“)

2. Kupujúci: Poliklinika Karlova Ves
So sídlom: Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava
V zastúpení: Ing. Galina Lopatová - riaditeľka
IČO: 17336236
DIČ: 2020890432           
IČ DPH: SK2020890432
bankové spojenie:Štátna pokladnica
č. účtu: IBAN SK43 8180 0000 0070 0047 5630

(ďalej len „kupujúci“)

Článok I
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto kúpnu zmluvu na dodanie prístrojového zariadenia RTG 
pracoviska súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov z dôvodu, že ide o dodanie používaného, na osobitne upravenom 
mieste inštalovaného zariadenia, ktorého charakter nespĺňa požiadavku bežnej 
dostupnosti na trhu. 

2. Z dôvodu, že ku dňu uzavretia tejto zmluvy kupujúci nedisponuje všetkými povoleniami 
oprávňujúcimi ho predmet dodania používať v súlade s príslušnými právnymi predpismi, 
zmluvné strany sa dohodli, že podmienkou nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy je 
splnenie nasledovných podmienok:
a) nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia Bratislavského samosprávneho kraja o 

povolení prevádzkovanie zariadenia SVaLZ v odbore rádiológia, miesto prevádzky 
Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava pre kupujúceho; 
a zároveň

b) nadobudnutie právoplatnosti rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
Bratislava hlavné mesto o povolení na používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia pri 
lekárskom ožiarení - mamografického röntgenového prístroja GE Performa Global a 



röntgenového prístroja GE Proteus XR/a so skiagrafickým snímkovacím kompletom 
na rádiodiagnostickom pracovisku v objekte Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 
57, 842 31 Bratislava pre kupujúceho; a zároveň

c) nadobudnutie účinnosti dodatku k zmluve uzavretej medzi kupujúcim a Všeobecnou 
zdravotnou poisťovňou o pridelení limitu pre zariadenie SVaLZ v odbore rádiológia, 
miesto prevádzkovania Poliklinika Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava.

3. Kupujúci vyhlasuje, že o vydanie rozhodnutí a uzavretie dodatku v zmysle ods. 2 tohto 
článku riadne požiadal už pred uzavretím tejto zmluvy. V prípade, že táto zmluva 
nenadobudne účinnosť najneskôr do 1.2.2016, zanikne bez vzniku a vyvodzovania 
akýchkoľvek zodpovednostných a sankčných nárokov zmluvných strán.

Článok II
Predmet dodania

1. Predmetom prevodu na základe tejto zmluvy je prístrojové zariadenie RTG pracoviska 
pozostávajúce z:
- Skiagrafický RTG prístroj Proteus XR/a s príslušenstvom 

Proteus XR/a 50KW HF Generátor  výr. č.: 44393HL7
Elevačný stôl výr.č.: 4510HL7
Stropný záves s RTG lampou výr. č.: 1009673WK3
Automatický kolimátor výr. č.: 3875
INBOARD koľajnicový vodiaci systém výr. č.: 45207HL
INBOARD premostenie
Zachytávač kabeláže
OTS kabeláž
Vertical Bucky Stand / RH / LH Load Select
Knee spacer and positioning bars

- Mamografický prístroj Performa Global s príslušenstvom
Nožné pedále – 2ks
18x24 bucky ( denné svetlo )
24x30 bucky ( denné svetlo )
21x24 kompresná lopatka
21x30 kompresná lopatka
HA daylt 1.6 zväčšovací kit
Alpha ID II – vypaľovanie údajov na filmy
Kryt radiácie pre dlhý pilier

- Vyvolávací automat AGFA Mamoray Classic E.O.S.
AGFA Mamoray Classic E.O.S.
AGFA ID kamera
Sada kaziet AGFA
Sada fólií AHFA
DUERR Periomat Plus

( ďalej spolu aj len „predmet prevodu“ )
2. Súčasťou dodania predmetu prevodu kupujúcemu je aj jeho odskúšanie, uvedenie do 

prevádzky za prítomnosti zástupcov kupujúceho, v prípade potreby zaškolenia 
zamestnancov kupujúceho s obsluhou dodaného predmetu prevodu, odovzdanie návodov 
na obsluhu, dodacích listov, technických správ a inej dokumentácie vzťahujúcej sa 
k predmetu prevodu, ktoré sa uskutoční po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy v zmysle 
čl. I ods. 2 tejto zmluvy.



3. Predmet prevodu je už inštalovaný v priestoroch kupujúceho, preto sa jeho osobitné 
dodanie na miesto plnenia nevyžaduje. O prevzatí predmetu prevodu kupujúcim a splnení 
všetkých aktivít súvisiacich s jeho dodaním v zmysle ods. 2 tohto článku bude 
vyhotovený písomný protokol, ktorý potvrdia zástupcovia zmluvných strán svojimi 
podpismi.

4. Nebezpečenstvo škody na predmete prevodu a vlastnícke právo k predmetu prevodu 
prejdú na kupujúceho až po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy v zmysle čl. I ods. 2 tejto 
zmluvy a protokolárnom odovzdaní predmetu prevodu kupujúcemu. 

5. Do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy a odovzdania predmetu prevodu kupujúcemu je 
predávajúci oprávnený predmet prevodu používať bežným spôsobom v súlade s jeho 
účelovým určením, avšak tak, aby nedošlo k jeho neprimeranému ďalšiemu opotrebeniu, 
poškodeniu alebo zničeniu, toto ustanovenie je platné a účinné bez ohľadu na platnosť 
a účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.

Článok III
Cena a jej splatnosť

1. Cena za dodanie predmetu prevodu je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, 
na 19.950 EUR bez DPH. K dohodnutej cene bude pripočítaná DPH v sadzbe podľa 
platných právnych predpisov.

2. Rozpis ceny podľa jednotlivých súčastí predmetu prevodu je uvedený v prílohe č. 1 
k tejto zmluve.

3. Dohodnutá cena je konečná a zodpovedá opotrebovanému technickému stavu predmetu 
prevodu. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s odovzdaním predmetu 
prevodu kupujúcemu, vrátane aktivít uvedených v čl. I ods. 3 tejto zmluvy.

4. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť dohodnutú cenu na základe faktúry vystavenej 
predávajúcim po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy, s lehotou splatnosti min. 14 dní od 
jej doručenia kupujúcemu.

5. V prípade že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa príslušných právnych predpisov, 
je kupujúci oprávnený vrátiť ju predávajúcemu na prepracovanie, pričom pôvodná lehota 
splatnosti neplynie.

Článok IV
Technický stav predmetu prevodu, zodpovednosť za vady

1. Predávajúci informoval kupujúceho o technickom stave predmetu prevodu, ktorý 
zodpovedá jeho doterajšiemu používaniu, ako aj o všetkých vadách ku dňu prevzatia 
predmetu prevodu, ktoré budú uvedené v protokole o prevzatí podľa čl. II ods. 3 tejto 
zmluvy. Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté používaním predmetu prevodu. 

2. Predávajúci vyhlasuje, že predmet prevodu bude ku dňu účinnosti tejto zmluvy spĺňať 
všetky požiadavky stanovené technickými normami a inými záväznými predpismi na 
kvalitu, funkčnosť a prevádzkyschopnosť, ako aj všetky bezpečnostné, požiarne, 
hygienické a zdravotné normy a to s prihliadnutím na jeho opotrebenie. V opačnom 
prípade má kupujúci právo od tejto zmluvy odstúpiť a to v lehote do jedného (1) mesiaca
odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, po márnom uplynutí tu uvedenej lehoty, 
toto právo zaniká. 

3. Kupujúci je povinný prezrieť predmet prevodu ku dňu prevzatia predmetu prevodu,



Článok V
Ukončenie zmluvy

1. Po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy v zmysle čl. I ods. 3 tejto zmluvy je kupujúci 
oprávnený od nej odstúpiť v prípadoch podľa čl. IV ods. 2 tejto zmluvy, a to vždy vo 
vzťahu k predmetu prevodu ako celku, pri zachovaní podmienky uvedenej v čl. IV ods. 2 
tejto zmluvy.

2. Predávajúci je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, ak kupujúci neuhradí dohodnutú 
kúpnu cenu riadne ani do 90 dní od jej splatnosti.

3. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, odôvodnené a druhej zmluvnej strane doručené 
na adresu jej sídla. Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného 
odstúpenia druhej zmluvnej strane. Za doručenie sa považuje aj odmietnutie prevzatia 
zásielky alebo jej neprevzatie v odbernej ( úložnej lehote ) na pošte. 

Čl. VI
Spoločné a záverečné ustanovenia zmluvy

1. Predávajúci sa zaväzuje k riadnemu a včasnému poskytovaniu súčinnosti kupujúcemu s 
cieľom dosiahnuť naplnenie účelu tejto zmluvy. Predávajúci je povinný zdržať sa 
akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo proti záujmom kupujúceho, resp. ktoré by 
smerovalo proti dosiahnutiu účelu tejto zmluvy. 

2. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia slovenským právom, najmä 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku 
vyšších územných celkov.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy prechádzajú na ich 
prípadných právnych nástupcov.  K zmene alebo doplneniu tejto zmluvy môže dôjsť len 
po vzájomnej dohode zmluvných strán, formou písomného dodatku, podpísaného 
obidvomi zmluvnými stranami a jeho následným schválením predsedom Bratislavského 
samosprávneho kraja, alebo v prípade, ak to vyplýva zo zmien a doplnkov právnych 
predpisov.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1: špecifikácia ceny predmetu 
prevodu.

5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch ako originál, z ktorých každá zo 
zmluvných strán obdrží po dvoch vyhotoveniach. 

6. Na platnosť zmluvy sa vyžaduje jej podpísanie obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva 
nadobúda účinnosť dňom uvedeným v čl. I ods. 3 tejto zmluvy, nie však skôr ako je deň 
nasledujúci po zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového 
alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné 
strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a naznak toho, že 
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej vôli, ju podpísali. 

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

Za predávajúceho: Za kupujúceho:

........................................................ ........................................................
Ing. Ondrej Kadák, predseda predstvenstva Ing. Galina Lopatová - riaditeľka
PhDr. Zora Hloušková, člen predstavenstva




