
Servisná zmluva číslo 207/2016
(ďalej len „zmluva“)

uzatvorená  podľa § 269 ods. 2 Obch. zákonníka 
medzi

Názov spolo čnosti: Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši - Jégého  
Dolný Kubín

Zastúpená: PhDr. Jozef Mintál, MBA – riaditeľ
Sídlo spolo čnosti: Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín
IČO: 00634 905
DIČ :                          2020563754
IČ DPH :                    SK 2020563754
Tel.: 043 5801 202
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo ú čtu: 7000481029/8180
IBAN:                         SK61 8180 0000 0070 0048 1029

 (ďalej len „Klient“)

a

Názov spolo čnosti: GUTTA Slovakia spol. s r. o. 
Obchodný register: zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,

odd. Sro, vložka č. 12955/B
Zastúpená: Csaba Horváth – riaditeľ
Sídlo spolo čnosti: Svetlá 1, 811 02 Bratislava
IČO: 35 707 364
IČ DPH: SK2020249704
Tel.: 02/5465 0271
Bankové spojenie: Tatra banka Bratislava, a.s.
Číslo ú čtu: 2622005809/1100

(ďalej len „Poskytovateľ“)

1. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa uskutočňovať pre Klienta servis - údržbu
prístrojov špecifikovaných v Prílohe č.1 (ďalej  iba ako „prístroje“)   tejto zmluvy a záväzok
Klienta uhradiť Poskytovateľovi dohodnutú cenu.  

2. Dokumentácia zmluvy

Táto zmluva a jej prílohy obsahujú všetky vzájomné záväzky oboch zmluvných strán týkajúce
sa  predmetu  tejto  zmluvy.  Táto  zmluva  ukončuje  a  nahrádza  všetky  predchádzajúce
dojednania  zmluvných strán týkajúce sa predmetu zmluvy (Článok 1).



3. Definícia podmienok

3.1 Servis digitálneho mamografu

• Poskytovateľ  sa  zaväzuje  poskytnúť  záruku  na  detektor ,  ktorá  zahŕňa  bezplatnú
výmenu detektora  v prípade zlyhania počas celej doby trvania zmluvy

• Poskytovateľ  sa  zaväzuje  uskutočniť  počas  každých  6  mesiacov  trvania  zmluvy
preventívnu   údržbu  prístroja   za  účelom  zníženia  rizika  poruchy  a  zabezpečenia
správnej  činnosti  prístroja,  vrátane  riadnej  kalibrácie.  Preventívna  údržba  obsahuje
činnosti špecifikované v prílohe č. 2 tejto zmluvy.  

• Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak počas účinnosti tejto zmluvy bude potrebné
uskutočniť  servisný zásah mimo preventívnej  údržby,  Klient  telefonicky alebo písomne
(formou e-mailu) kontaktuje Poskytovateľa, ktorý sa zaväzuje do 24 hodín od nahlásenia
pristúpiť  k servisnej  oprave  prístroja  Pre  nahlásenie  servisných  opráv  sú  uvedené
nasledovné kontakty: service@guttaeu.eu alebo p. Peter Mezei:  +421 915 734 642. 

• V prípade servisného zásahu mimo preventívnych prehliadok alebo výmeny detektora sú
servisné zásahy spoplatnené zvýhodnenou sadzbou ceny práce technika  v sume 55 Eur
bez DPH za 1 hodinu, cestovné náklady technika v su me 0,35 Eur / 1km,  náhradné
diely budú fakturované.

• Pre odstránenie pochybností zmluvné strany berú na vedomie, že okrem Poskytovateľa
nemôže tretia osoba počas platnosti tejto zmluvy vykonávať akékoľvek servisné zásahy
do  prístroja.  V opačnom  prípade  Poskytovateľ  nezodpovedá  za  akékoľvek  vzniknuté
škody a je  oprávnený pri  zistení  takéhoto  zásahu vypovedať  túto  zmluvu  s okamžitou
účinnosťou., t.j. výpoveď je účinná dňom jej doručenia Klientovi. 

3.2 Servis špeciálneho stola na biopsiu v ľahu a vákuovej biopsie

• Poskytovateľ  sa  zaväzuje  uskutočniť  počas  každých  6  mesiacov  trvania  zmluvy
preventívnu   údržbu  prístroja   za  účelom  zníženia  rizika  poruchy  a  zabezpečenia
správnej  činnosti  prístroja,  vrátane  riadnej  kalibrácie.  Preventívna  údržba  obsahuje
činnosti špecifikované v prílohe č. 3 tejto zmluvy.  

• Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak počas účinnosti tejto zmluvy bude potrebné
uskutočniť  servisný zásah mimo preventívnej  údržby,  Klient  telefonicky alebo písomne
(formou e-mailu) kontaktuje Poskytovateľa, ktorý sa zaväzuje do 24 hodín od nahlásenia
pristúpiť  k servisnej  oprave  prístroja  Pre  nahlásenie  servisných  opráv  sú  uvedené
nasledovné kontakty: service@guttaeu.eu alebo p. Peter Mezei:  +421 915 734 642. 

• V prípade servisného zásahu mimo preventívnych prehliadok alebo výmeny detektora sú
servisné zásahy spoplatnené zvýhodnenou sadzbou ceny práce technika  v sume 55 Eur
bez DPH za 1 hodinu, cestovné náklady technika v su me 0,35 Eur / 1km,  náhradné
diely budú fakturované.

• Pre odstránenie pochybností zmluvné strany berú na vedomie, že okrem Poskytovateľa
nemôže tretia osoba počas platnosti tejto zmluvy vykonávať akékoľvek servisné zásahy
do  prístroja.  V opačnom  prípade  Poskytovateľ  nezodpovedá  za  akékoľvek  vzniknuté
škody a je  oprávnený pri  zistení  takéhoto  zásahu vypovedať  túto  zmluvu  s okamžitou
účinnosťou., t.j. výpoveď je účinná dňom jej doručenia Klientovi. 

4. Vylúčenia

Zo záväzkov Poskytovateľa sú vylúčené nasledujúce služby:

Opravy  poškodení  zavinených  vyššou  mocou,  požiarom,  výbuchom,  vodou,  zrútením
budovy,  zmenou  enviromentálnych  podmienok  (elektrinou,  vodou,  klimatizáciou,  príliš
vysokou  teplotou  v miestnosti,  príliš  vysokou  vlhkosťou,  korozívnou  atmosférou,  príliš



vysokou  prašnosťou),  zničením  inštalácie  a  zariadení  v budove  (dodávka  elektriny,  vody
atď.) alebo z akéhokoľvek dôvodu podobnej povahy, použitím súčiastok alebo spotrebných
materiálov, ktoré nie sú v súlade so špecifikáciou zariadenia.

5. Vykonanie

Klient poskytne servisnému technikovi prístup k prístroju v dohodnutej dobe a tiež dodávky
médií  potrebných  pre  vykonanie  servisu  ako  je  napr.  dodávka  elektriky  a  vody  počas
vykonávania opravy alebo údržby.

Všetky servisné práce budú zdokumentované formou písomného protokolu, ktorý podpíšu
obe zmluvné strany. Každý protokol musí obsahovať presný druh vykonanej údržby alebo
opravy,  zoznam  vymenených  častí,  čas  príchodu  servisného  technika  a čas  ukončenia
servisného úkonu.
Všetok nahradený materiál alebo vymenené časti budú majetkom Poskytovateľa (pokiaľ sa
nedohodne inak) a Poskytovateľ ich správne zlikviduje.

6. Bezpečnos ť

Klient  je  povinný zabezpečiť  servisnému technikovi  v priebehu vykonávania údržby alebo
opravy bezpečné pracovné podmienky.

Servisný  technik  je  oprávnený  prerušiť  prácu  v prípade,  ak  sú  pracovné  podmienky
nebezpečné,  alebo  sa  mu  pri  práci  bráni  iným  spôsobom.  V takomto  prípade  bude
informovať Klienta o svojich výhradách písomne a zároveň požiada, aby sa urobili konkrétne
špecifikované náležité opatrenia. 

7. Cena

7.1  Ročný poplatok

Zmluvné strany berú na vedomie, že Poskytovateľ  je povinný realizovať  plnenie v zmysle
tejto zmluvy iba po uhradení všetkých poplatkov.
Ročný poplatok za vykonanie preventívnej údržby je dohodnutý vo výške uvedenej v Prílohe
č. 1 bod 2. tejto zmluvy a zahŕňa plnenie podľa čl. 3 tejto zmluvy  na prístroj špecifikovaný
v Prílohe č. 1 bod 1.

7.2 Zmena ceny

Ceny stanovené touto zmluvou možno zmeniť len písomnou dohodou zmluvných strán.

7.3 Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli,  že ročný poplatok vo výške dohodnutej  v Prílohe č.  1   bude
uhradený v kvartálnych splátkach na základe faktúr  vystavených Poskytovateľom, pričom
faktúru vystaví do 15-teho dňa prvého mesiaca za každý kvartál. Splatnosť faktúr je 14 dní
odo dňa vystavenia. Faktúra sa považuje za včas uhradenú, ak bude fakturovaná čiastka
pripísaná na účet Poskytovateľa najneskôr v  posledný deň splatnosti faktúry.



8. Trvanie zmluvy

1. Túto zmluvu je možné ukončiť dohodu zmluvných strán.
2. Túto  zmluvu  je  oprávnená  vypovedať  ktorákoľvek  zmluvná  strana  aj  bez uvedenia

dôvodu, pričom výpovedná lehota je 3 mesiace a začína  plynúť  prvým dňom mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Túto zmluvu je možné vypovedať v prípade hrubého porušenia ustanovení tejto zmluvy
niektorou  zo  zmluvných  strán,  ak  porušujúca  strana  neuskutoční  nápravu  ani  po
písomnom upozornení druhou stranou s poskytnutím primeranej lehoty na jej odstránenie.
Písomné upozornenie musí byť  uskutočnené formou doporučenej zásielky.  Výpovedná
lehota  je  v takom  prípade  jeden  mesiac  a začína  plynúť  prvým  dňom  nasledujúceho
mesiaca po doporučení výpovede.

9. Iné dohody

1. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory, ktoré z
nej vyplynú, sa zmluvné strany uväzujú riešiť predovšetkým dohodou. Pokiaľ k dohode
nedôjde,  spor  sa  bude  riešiť  na  súde  s príslušnosťou  určenou  podľa  Občianskeho
súdneho poriadku.

2.  V prípade,  ak sa podľa tejto  zmluvy  vyžaduje doručenie  písomnosti  druhej  zmluvnej
strane, platí, že sa zasielajú na adresu jej sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, alebo  na
adresu aktuálne uvedenú v obchodnom registri.  Zásielka sa považuje za doručenú aj
v prípade,  ak  sa  z adresy  sídla  alebo  dojednaného  miesta  doručenia  vráti  ako
neprevzatá,  a to  dňom  doručenia  vrátenej  zásielky  odosielajúcej  zmluvnej  strane;
obdobne nastávajú účinky doručenia odmietnutím prevzatia doručovanej zásielky.

3. Všetky zmeny a úpravy tejto zmluvy vyžadujú písomnú formu a podpísanie obidvomi
zmluvnými stranami. Zúčastnené strany súhlasia s obsahom tejto zmluvy.

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy č. 1 a č. 2.
5. Zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke obstarávateľa.
6. Táto  zmluva  je  vyhotovená  v  štyroch  vyhotoveniach,  z  ktorých  má  každá  platnosť

originálu. Každá zmluvná strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.

Príloha č. 1 cenník údržby
Príloha č. 2 úkony spadajúce pod preventívnu údržbu prístroja 

za Klienta za Poskytovateľa

............................................. ...........................................
PhDr. Jozef Mintál, MBA Csaba Horváth
riaditeľ riaditeľ

............................................. ...........................................
Miesto a dátum Miesto a dátum



Príloha č. 1.
k Servisnej zmluve číslo 207/2016

medzi:
Dolnooravská nem. s poliklinikou MUDr. L. N. Jégého  Dolný Kubín 
Nemocničná 1944/10, 026 14 Dolný Kubín 
Zastúpená: PhDr. Jozef Mintál, MBA – riaditeľ
(dalej „Klient“)

a

GUTTA Slovakia spol. s r. o.
Svetlá 1, 811 02 Bratislava
Zastúpená: Csaba Horváth – riaditeľ
(ďalej „Poskytovateľ“) 

Obidve strany sa dohodli nasledovne:

1. Na  základe  Servisnej  zmluvy  č.  207/2016  vykonáva  Poskytovateľ  pre  Klienta
preventívnu  údržbu  digitálneho  mamografu  Hologic  Selenia  s/n  29402148041W,
špeciálneho  stola  na  biopsiu  pŕs  v ľahu Hologic  MultiCare  s/n  31512133183
a vákuovej biopsie Hologic ATEC Sapphire s/n 501295.

2. Počas  trvania  tejto  zmluvy  sa  Klienta  zaväzuje  hradiť  Poskytovateľovi  dohodnutý
ročný poplatok  vo  výške 10.940,-  Eur  bez  DPH,  DPH 20%,   2.188,-  Eur,  celkom
13.128,-  Eur  s DPH za  obdobie  dvanásť  kalendárnych  mesiacov.  Ročný  poplatok
bude  rozdelený  na mesačné platby,  úhrady  budú  vykonané na základe  daňových
dokladov – faktúr vo výške 1.094,- Eur s DPH/mesiac, lehota splatnosti je 14 dní odo
dňa vystavenia. 

za Klienta za Poskytovateľa

............................................. ...........................................
PhDr. Jozef Mintál, MBA Csaba Horváth
riaditeľ riaditeľ

............................................. ...........................................
Miesto a dátum Miesto a dátum



Príloha č. 2.
k Servisnej zmluve číslo 207/2016

Úkony spadajúce pod preventívnu údržbu mamografu: 

Hologic Selenia

• Kontrola funkcie bezpečnostných tlačidiel, ovládacích tlačidiel, senzora pre 
zväčšovaciu platformu

• Kontrola vstupných káblov
• Kontrola pohybov C-ramena
• Kontrola uhlov C ramena
• Kontrola kompresnej hrúbky a tlaku
• Kontrola vstupného napájacieho napätia
• Kontrola expozície
• Kontrola napätia a prúdu röntgenky
• Kontrola Reprodukovateľnosti, Linearity
• Kontrola ožarovaného poľa pre malé a veľké ohnisko
• Kontrola kvality žiarenia
• Kontrola + kalibrácia AEC
• Kontrola fantómu a kompresných platní
• Kalibrácia detektora
• Kontrola artefaktov detektora
• Vyčistenie prístroja a Diagnostickej stanice
• Údržba softvéru 



Príloha č. 3.
k Servisnej zmluve číslo 207/2016

Úkony spadajúce pod preventívnu údržbu špeciálneho stola na biopsiu a vákuovú biopsiu: 

Hologic MultiCare Platinum

• Kontrola funkcie bezpečnostných tlačidiel, ovládacích tlačidiel
• Kontrola vstupných káblov
• Kontrola mechaniky a elektroniky
• Kontrola pohybov C-ramena
• Kontrola uhlov C ramena
• Kontrola kompresnej hrúbky a tlaku
• Kontrola vstupného napájacieho napätia
• Kontrola expozície
• Vyčistenie prístroja
• Vykonanie testov prístroja
• Údržba softvéru

Hologic ATEC Sapphire

• Kontrola funkcie ovládacích tlačidiel
• Kontrola funkčnosti prístroja
• Kontrola vstupného napájacieho napätia


