
Kúpna zmluva 
č. ÚVTOS-99/27-2021 

uzavretá podľa § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov  

 

medzi  

 

Predávajúcim: 

  

Obchodné meno:    TradeMedical a. s.   

Sídlo:    Fraňa Mojtu 1, 949 01 Nitra 

Zapísaný:    Obchodný register Okresného súdu Nitra oddiel: Sa, vložka  

    číslo: 10527/N 

Zastúpený:     Igor Kalužay – predseda predstavenstva            

IČO:     50 822 098 

DIČ:     2120494002 

IČ DPH:              SK2021775811 

Bankové spojenie:     FIO Banka a. s.  

Číslo účtu/IBAN:     

Kontaktná osoba:        

Telefón:     

(ďalej len „predávajúci“) 

  

a 

 

Kupujúcim: 

     

Názov:     Ústav na výkon trestu odňatia slobody 

Právna forma:  rozpočtová organizácia zriadená zriaďovacou listinou 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo dňa 31. 01. 

2001 v znení neskorších dodatkov 

Sídlo:     Vašinova 124/59, 950 61  Nitra-Chrenová 

Korešpondenčná adresa: Vašinova 124/59, priečinok 18C, 950 61  Nitra-Chrenová 

Zastúpený: plk. PaedDr. Eleonóra Grófová, riaditeľka ústavu 

IČO:    00 738 417 

DIČ:    2021204944 

Bankové spojenie:     Štátna pokladnica 

Číslo účtu/IBAN:  

Kontaktná osoba:     

Telefón:     

 

(ďalej len „kupujúci“ a spolu s predávajúcim ďalej len „zmluvné strany“). 
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Čl. 1 

Predmet zmluvy 

 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok predávajúceho dodať kupujúcemu predmet kúpy 

špecifikovaný v prílohe tejto zmluvy (ďalej len „tovar“) a záväzok kupujúceho zaplatiť za 

tovar predávajúcemu kúpnu cenu podľa čl. 2. 

1.2. Predávajúci sa zaväzuje tovar dodať kupujúcemu riadne a včas do určeného miesta 

dodania, v požadovanej kvalite a so špecifikáciou podľa prílohy a odovzdať kupujúcemu 

doklady vzťahujúce sa na dodaný tovar.  

 

Čl. 2 

Kúpna cena a platobné podmienky 

 

2.1 Kúpna cena za tovar je stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. 

 

2.2 Celková kúpna cena vo výške 27 984,00 je konečná, vrátane DPH. 

2.3 V kúpnej cene je započítaná doprava tovaru zo skladu predávajúceho, montáž zariadenia, 

spustenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy s údržbou a oboznámenie s bezpečnostnými 

predpismi. 

2.4 Dohodnutú kúpnu cenu je kupujúci povinný zaplatiť bezhotovostným platobným stykom 

na základe faktúry vystavenej predávajúcim, ktorej prílohou bude kópia potvrdeného 

dodacieho listu. 

2.5 Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Za 

deň splnenie peňažného záväzku sa považuje deň odpísania sumy z účtu kupujúceho 

v prospech účtu predávajúceho. 

 

Čl. 3 

Čas plnenia a miesto dodania 

 

3.1 Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu najneskôr do 23. 12. 2021. 

3.2 Miestom dodania tovaru je sídlo kupujúceho: 

Ústav na výkon trestu odňatia slobody 

Vašinova 124/59, 950 61  Nitra-Chrenová. 

3.3 Dodanie tovaru na miesto dodania je možné vykonať len v pracovné dni v čase od 07.00h 

do 15.00h. 

3.4 Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať celú dodávku tovaru alebo jej časť, ak zistí 

v dodanom tovare vadu alebo ak predávajúci dodá iný tovar ako dohodnutý v tejto 

zmluve. 

Predmet zákazky 
Množstvo 

v ks 

Jednotková cena  

v € bez DPH  
DPH v % 

Jednotková cena 

v € s DPH  

Ultrazvukový prístroj 1 23 320,00 20,00 27984,00 
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3.5 Predávajúci zodpovedá za skladovanie, ochranu a bezpečné uloženie tovaru a znáša 

nebezpečenstvo škody na tovare až po jeho odovzdanie a prevzatie kupujúcim v mieste 

dodania po montáži a spustení do prevádzky. 

3.6 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím v mieste dodanie, len čo mu 

je dodaný tovar riadne odovzdaný. 

 

Čl. 4 

Zodpovednosť za vady a záruka 

 

4.1 Predávajúci zodpovedá za to, že tovar má v čase prevzatia vlastnosti určené touto 

zmluvou a nemá vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo účel použitia. Predávajúci 

zodpovedá za vady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na 

kupujúceho, aj keď sa vady stanú zjavné až po tomto čase. 

4.2 Predávajúci poskytne kupujúcemu na tovar záruku v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba 

začína plynúť dňom prevzatia tovaru a jeho montáži. 

4.3 Súčasťou dodávky predmetu zmluvy je garancia vykonávania záručného a pozáručného 

autorizovaného servisu, údržby a opráv v sídle kupujúceho. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vád tovaru počas plynutia záručnej doby má 

kupujúci právo a predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť tieto vady. 

4.5 Predávajúci je povinný začať s odstraňovaním prípadných vád resp. porúch  tovaru do 24 

hodín od ich nahlásenia, prípadne uplatnenia písomnej reklamácie. 

4.6 Predávajúci je povinný vybaviť oprávnenú reklamáciu do 30 kalendárnych dní odo dňa 

uplatnenia reklamácie. 

4.7 Ak sa ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné, predávajúci je povinný dodať do 30 

kalendárnych dní od zistenia tejto skutočnosti náhradný predmet zmluvy. 

4.8 Oznámenie o vadách (reklamácia) musí obsahovať číslo zmluvy, na základe ktorej bol 

tovar dodaný a popis vád tovaru alebo spôsob ako sa vady prejavujú, počet vadných 

kusov. 

4.9 Kupujúci sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vád predmetu zákazky uplatní bezodkladne 

po ich  zistení písomnou formou. Pre dodržanie podmienky písomnej formy reklamácie 

stačí uplatniť reklamáciu faxom alebo elektronickou poštou. 

4.10  Nároky kupujúceho vyplývajúce z oprávnenej reklamácie: 

4.10.1 odstúpiť od kúpnej zmluvy, 

4.10.2 požadovať dodanie chýbajúceho tovaru, 

4.10.3 požadovať bezplatnú opravu vadného tovaru, 

4.10.4 požadovať nový tovar za vadný tovar, 

4.10.5 v samostatnom konaní požadovať náhradu vzniknutej škody. 
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Čl. 5 

Sankcie a náhrada škody 

 

5.1 V prípade omeškania predávajúceho s riadnym dodaním tovaru resp. jeho časti v termíne 

podľa bodu 3.1 tejto zmluvy, je kupujúci oprávnený účtovať predávajúcemu zmluvnú 

pokutu vo výške 10% z celkovej kúpnej ceny resp. jej časti za nedodaný tovar za každý, 

aj začatý deň omeškania. 

5.2 V prípade nedodržania ani dodatočného termínu dodania tovaru má kupujúci právo po 

márnom uplynutí dodatočne určenej primeranej lehoty zabezpečiť tovar prostredníctvom 

tretej osoby, odstúpiť od zmluvy a žiadať náhradu škodu, ktorá mu konaním 

predávajúceho vznikla; nárok kupujúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 5.1 

tým nie je dotknutý. 

5.3 V prípade omeškania kupujúceho s plnením peňažného záväzku podľa tejto zmluvy je 

predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej 

sumy za každý, aj za začatý deň omeškania. 

5.4 Zaplatenie zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nemá vplyv na nárok zmluvnej strany 

na náhradu škody, ktorá je z nesplnenia povinností vznikla. 

5.5 Podstatným porušením zmluvy je nesplnenie povinnosti predávajúceho podľa bodu 3.1, 

4.1, 4.2, 4.5, 4.6 a 4.7 tejto zmluvy a nesplnenie povinnosti kupujúceho podľa čl. 2.4 tejto 

zmluvy. 

 

Čl. 6 

Zánik zmluvy 

 

6.1 Kupujúci je oprávnený okamžite odstúpiť od zmluvy, keď sa dodanie predmetu zmluvy 

predávajúcim stane úplne nemožné. 

6.2 Pri podstatnom porušení zmluvnej povinnosti predávajúcim je kupujúci oprávnený 

okamžite odstúpiť od zmluvy, ak to oznámi predávajúcemu bez zbytočného odkladu po 

tom, ako sa o tomto porušení dozvedel. 

6.3 Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu do 

tridsiatich dní po márnom uplynutí určenej lehoty vo faktúre. 

6.4 Zmluva môže zaniknúť aj dohodou oboch zmluvných strán. 

 

Čl. 7 

Záverečné ustanovenia 

 

7.1 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 

republike. 

7.2 Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve musia mať formu postupne číslovaných 

písomných dodatkov, podpísaných zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

7.3 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží dva 

rovnopisy. 

7.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 
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7.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzavreli na základe ich slobodnej vôle, zmluva 

nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 

 

V Nitre, dňa …………….  V Nitre, dňa  ……………. 

 

 

Za kupujúceho:     Za predávajúceho: 

 

 

_____________________________   _______________________________                     

   plk. PaedDr. Eleonóra Grófová                       Igor Kalužay   

                    riaditeľka              predseda predstavenstva 

Ústavu na výkon trestu odňatia slobody            spoločnosti 

              Nitra-Chrenová          TradeMedical a. s. 

        



Príloha k zmluve č. ÚVTOS-99/27-2021 

 

 

Technická špecifikácia tovaru 

 

Ultrazvukový prístroj  -  1  ks (MINDRAY DC-70 X-Insight alebo ekvivalent)   

 

- Monitor min. 21,5“ – Full HD LED 

- Ovládací panel min. 13,3“- nastaviteľný LCD  

- pulzný, spektrálny Doppler (PW), citlivý farebný Doppler (CFM) a ultracitlivý 

smerový Power Doppler (PDI) 

- 2 živé obrazy B/CFM 

- Gynekologické presety a automatické kalkulácie v meraniach 

- Vylepšenie obrazu rôznymi typmi digitálnych filtrácií 

- Vysoké rozlíšenie obrazu znásobené možnosťou zmeny Frame Rate, THI a 

viacpočetným zobrazovaním jedného bodu viacerými kryštálmi 

- Zoom – zväčšenie obrazu na celú obrazovku 

- Možnosť výberu niekoľkých typov kalkulačných softvérov s následným výstupom do 

prehľadného reportu 

- Možnosť prepojenia s DICOM, ukladanie obrázkov vo formátoch: BMP, JPG, AVI, 

DCM 

- Možnosť pripojenia tlačiarne 

- Brušná sonda 

- Vaginálna sonda 


