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K pna zmluva č. 100112006
azavretá podl'a $ 409a nasl. Zátkona č. 513/l.991Zb. (obchodnj,zákonník)

v znení neskorších zmien a doplnkov

I.
ZlnLIJvNÉ srnaNy

Kupuiríci:

Názov organizácie: Úrad verejnéh o zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52. 826 45 Bratislava

IČo: 00607223
DIČ: 2O20878O9O
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Císlo ričtu: 7000135898/81 80
V zastripení: h.doc.MUDr. Ivan Rovny, PhD., MPH

tel.: 02 49284 246
fax: 02 44372 641

PredávairÍci:

Názov organizácie: Anna i|uIré"zlková _ E'Ko AM
Sídlo organizácie: Krížna 38 , 8|1 07 Bratislava
IČo: 354454|6
DIČ: nie je platca DPH
Bankové spojenie: Tatrabanka
Číslo čtu: 262574804211100
V zastupení: Anna Mráziková
Zápis v oR: okresn;i rad Brďislava I, Medená2,8|4 99 Bratislava

Císlo Živnostenského registra: 363212000

u.
PREDMET ZN'ILU\NT

2.t. Predmetom tejto zmluvy je dodávka SPE extraktora podťa cenovo.technickej
' špecifikácie, ktorá tvorí neoddeliteťnri sričasť tejto zmluvy. Zariadenie je vyrobené v

roku 2006, doposial' nepouŽité.

III.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

3.1. Cena za požadovany tovar je stanovená v zmysle Zákona NR SR č. 18l|996 Z. Z,
o cenách v znení neskorších predpisov avyhlášky MF SR č. 8711996 Z. Z.) v znení
neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon NR SR ě.1811996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov.
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3.2. Cena je stanovená nasledovne:
cena celkom vré ane DPH 79.996,- sk, nie sme platitel'mi DPH !
slovom sedemde siatdeváťti sícdeváťsto deváťde siatšesť korrin

3.3. V cene sri zahrnuté všetky náklady srivisiace s dodávkou tovaru, cena je stanovená
vrátane dopravy a morftáže.

3.4. Právo na zaplatenie kripnej ceny predávaj cemu vzniká riadnym splnením jeho závázku
v mieste dohodnutom v tejto zmluve.

3.5. Platba sa uskutoční po prevzatí a dodaní tovaru nazáklade vystavenej faktriry, ktorej
sričasťou je preberací a odovzdávací protokol potvrdeny kupujricim.

3.6. Splatnosť faktriry je 30 dní odo dřa vystavenia faktriry. Faktrira bude obsahovať všetky
náležitosti dařového dokladu v zmvsle zákona č. 222l2a04 Z. z. v znení neskorších
predpisov.

IV.
NADoBUDNUTIE VLASTNÍCKEH0 PRÁVA

4.|. Ylastnícke právo k predmetu zmluvy nadobrida kupujrici jeho dodaním , prevzatím
a uhradením kripnej ceny predávaj cemu.

v.
DODACIE PoDMIENKY A TERMÍN pLNENIA

5.1. Predávajrici sa zavázuje dodať predmet zmluvy na dohodnuté miesto plnenia podťa
preberacieho a odovzdávacieho protokolu.

Miesto plnenia: Úvz SR, Trnavská cesta S2,Brati.slava

Termín plnenia: najneskÓr do 12.8.2006

5.2. odovzdanie aprevzatie tovaru bude vykonané poverenymi zástupcami kupujriceho
a predávajriceho v mieste plnenia. Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy precháďza na
kupujriceho po uvedení zariadenia do prevádzky' keď predmet zmluvy od predávajriceho
pÍeyezme, čo kupujrici potvrdí svojím podpisom na odovzdávacom a preberacom
protokole( $a5 5 obch.zák. ).

vI.
SERVISNÉ pouMIENKY

6.1. Predávquci zabezpečí zén ny apozáručny servis.

VII.
zÁnuČNÉ pouMIENKY A vADNÉ prxnNIE

7.1. Predávajuci sa zavázuje dodať kupujricemu tovar vyhovujrici STN. Tovar bude dodany
kompletne So všetkymi sričasťami potrebnymi k ich prevádzke.

7.2.Predávquciposkynebezplatnizárukuna cel;i predmet plnenia v dÍzke 24 mesiacov,
odo dřa uvedenia tovaru do prevádzky uvedeného v preberacom a odovzdávacom
protokole.



VIII.
NEBEzPEčENsTvo Šrony NA TovARE

8.1. Na nebezpečenstvo škody na tovare platia ustanovenia $ 455 obchodného zákonníka.

rx.
ZI,.{.LUYNÉ porury

9.1. v prípade oneskorenia kupujriceho s rihradou faktriry zadoďany tovar je predávajrici
oprávnen;i kupujricemu vyričtovať rirok z omeškania vo vyške 0,05 Yo z neplatenej
čiastky zakaždy deř omeškania.

9.2. Pri nedodržaní dohodnutého termínu dodania je kupujrici oprávneny vyričtovať
predávaj cemu zmluvn pokutu vo vyške 0,05 oÁ z ceny nedodaného tovaru za kažďi,
deř omeškania.

x.
zÁvEnnČNÉ USTANovENIA

10.1 . Ďalšie vzťahy neupravené touto zmluvou Sa riadia príslušnymi ustanoveniami
obchodného zákonníka.

10.2. Zmluvuje možné meniť len na základe písomnych dodatkov, ktoré sri vyhotovené
po vzájomnej dohode obidvoch zmluvnych strán.

10.3. V prípade, že vzniknri Spory vypl;ivajuce ztejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia
vzájomnou dohodou alebo sridnou cestou.

|0.4. od zmluvy možno odstripiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a $ 344 anásl.
obchodny zákonník po oboznámení druhej strany vopred. V;ipovedná doba plynie
od nasledujriceho mesiaca od doručenia.

10.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, kde každá zmluvná strana po
podpísaní oprávnenymi štatutármi dostane po dvoch rovnopisoch

I0.6.Zm1uvné strany prehlasujri, že si zmluvu prečítali, rozumejri jej, uzatvárajri j.'
slobodne abez nátlaku' čo potvrdzqí svojimi podpismi.

V Bratis1ave ďťra 20.7 .2006

Anna Mráziková
EKO.AM

h. doc.MUDr. Ivan Rovny,PhD.,MPH
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