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KÚPNA ZMLUVA čislo 03/2006

uzatvorená v zmysle ustanovenia $ 409 a nasledujúcich obchodného
zákonnika č. 5í3,,t99í Zb'v zneni neskoršich právnych predpisov.

1. Zmluvné strany:

a) Kupujrici: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava 29

V mene spol.: h.doc. MUDr. lvan Rovnl/ , PhD., MPH., riaditel
tel.: 02 49284 246
fax: 02 44372 641

Bankové spojenie: ŠrÁrNA PoKLADNlcA
Číslo ričtu : 7ooo135898/8180
tčo: 00607223
DtČ: 2o2o878o9o

(d'a|ej |en''kupujÚci'')

Predávajuci: Acterna Slovakia, V.o.s.
Fia|kové tjdo|ie 3
811 01 Bratislava

lčo: 35 734 566
lC DPH: SK2OlO 269 284
Registrácia : obchodnf register okresného stjdu Bratis|ava |, oddiel Sr,

v|oŽka čís|o 390/8
Bankové spojenie: l.udová banka Bratislava, č.rj. v SKK: 4040 030 704 / 3100
V mene spol. : Mgr. Libor Sigmund, spoločník V.o.s.

tel.: 02 5464 0114
fax..02 5464 01 16

(d'alej len''predávaj ci'')

2. Predmet k pnej zmluvy:

2.1. Predmetom tejto k pnej zmluvy je dodávka meracieho prístroja
s prís|ušenstvom podl'a Prí|ohy č. 1, V sulade s technickfmi podmienkami vydan1imi
v1irobcom aVs |adestermínmi uvedenfmi včl.5 a p!n1/ záručny servis podtač|.6.

2.2. Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v Prí|ohe č. 1, ktorá tvorí
neoddelitetn s časť tejto zm|uvy.

2.3. PredávajÚci sa zavázuje predmet zmluvy dodať a protokolárne odovzdať
kupujricemu.
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2.4. Kupujtici sa zavázuje prevziať predmet zm|uvy a zaplatiť dohodnutri cenu
v zmys|e č|. 4 tejto zm|uvy.

3. Gena:

3.1 . Cena je určená vzájomnou dohodou, rozumie sa DDP centrá|ny sklad
kupujticeho Bratislava a je V s |ade so zákonom č. 18/96 zb. V znení neskorších
predplsov takto:

. V slovensk ch korunách (sKK, sk), ide o konečnrj, nemenn cenu vrátane
bankovyich poplatkov, poistneho, obalu, nák|adov na dopravu aŽ do miesta p|nenia.

Spolu za predmet kupnej zmluvy bez DPH:
DaĎ z pridanej hodnoty 1 9o/o:
Spolu za predmet k pnej zmluvy beADPH:

s|ovom: sedemstodeváťdesiatosem tisíc štyristodeváťdesiat ce|yich kor n slovenskyich.

3.2. V prípade zmeny kurzu sKK oproti kurzu Euro pIatného v deĎ pripísania
p|atby na Účet predávajÚceho voči kurzu 38,418 SKI(EUR (vzťaŽná hodnota je kurz NBS
devíza stred zo dĎa 04.07.2006 platnf v deĎ vyhotovenia návrhu k pnej zm|uvy) o viac
ako 3% je predávajÚci oprávnen1i tento rozdie| v s|ovenskfch korunách doÚčtovať.

4. P|atobné podmienky, prechod vlastníctva:

4.1. KupujÚc| sa zavázuje uhradiť zmluvne dohodnut ce|kovti cenu za predmet
k pnej zmluvy nasledovne:

. sumu Vo v1fške 400 000,00sk v termíne do 14 dní po pred|oŽení faktÚry vystavenej
po dodaní tovaru. K faktÚre bude priloŽenf obojstranne podpísanf preberací
protokol podl'a č|.2 tejto zmluvy.

- sumu Vo vfške 398 490,00sk v termíne do 31,03.2007.
- V prípade zmeny kurzu podta bodu 3.2, sumu vo vyiške pris|tichaj cej danému

kurzovnému rozdielu a tomu zodpovedaj cej DPH v termíne do 14 dní na zák|ade
fakt ry vystavenej predávaj cim a doručenej kupujÚcemu.

4.2. Konečná fakturácia bude vykonaná aŽ po odovzdaní predmetu k pnej zmluvy
podta č|.2 kupujricemu v srjlade s dodacími podmienkami podI'a č|ánku 5 tejto zm|uvy.
Uhradením konečnej faktÚry v plnej vyiške prechádza v|astnícke právo na kupuj ceho.

5. Termín a miesto plnenia kupnej zm|uvy' prechod rizík:

5.1 . Predávajrici sa zavázuje p|niť predmet kupnej zm|uvy do 8 tfŽdĎov
od doručenia obojstranne podpísanej kripnej zmluvy predávaj cemu. Termín plnenia
kÚpnej zmluvy je povaŽovan1i za splnenf odovzdaním predmetu k pnej zmluvy
kupujricemu v mieste plnenia.

5.2. Miestom p|nenia je Úvz SR, Trnavská cesta 52, Bratis|ava. osobou
poverenou na prevzatie predmetu ktipnej zm|uvy je |ng. Juraj Roščák.

5.3. Protokolárnym prevzatím predmetu kÚpnej zmluvy podl'a čl. 2 prechádza
nebezpečenstvo škody na tovare na kupujuceho.

671 000,00sk
127 490,00Sk
798 490,00Sk

Kupna zmluva čísÍa a3/2a06' 1 9'Ú7'2aa6
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6. Záruéné podmienky:

6.1. PredávajÚci garantuje, Že dodan1i tovar je novf a doteraz nepouŽity. S časne
predávaj ci prehlasuje, Že zaručuje vlastnosti meracích prístrojov uvedenfch v č|.2 a Že
dodávkou tfchto prístrojov nie sri dotknuté Žiadne autorské ani priemyselné práva tretích
osÓb. Kva|ita vi/robkov musí byť dok|adovaná certifikátom |so 9001.

6.2. Záruka na predmet zmluvy je v zmys|e záručnych a reklamačn1ich podmienok
pre všetky poloŽky 24 mesiacov a začina plynuť nas|edujÚci deĎ po prevzatí predmetu
zmluvy a po obojstrannom podpise preberacieho protokolu.

6.3. V tejto dobe nesmie byt' predmet zm|uvy menenyi, opravovanf, či upravovanf
bez predchádzajriceho písomného srih|asu predávajrjceho. Predávaj ci neručí za vady
spÓsobené takouto činnosťou. Rovnako tak predávajricl neručí za vady spÓsobené
nedodrŽaním technickfch pokynov k obs|uhe meracích prístrojov, za vady spÓsobené
náhodilfmi uda|osťami a|ebo vonkajšími vplyvmi. Návod na obs|uhu bude dodan1il
v jazyku angIickom a českom.

6.4. V prípade v skytu závady v záručnej dobe prestáva záručná doba plyn ť
odo dĎa oznámenia závady. Táto záručná doba začne opáť p|ynÚť aŽ po vykonaní
opravy a prevzatí opraveného a plne funkčného zariadenia uŽívatel'om.

6.5. U vfrobkov bude pouŽité ba|enie obvyklé u v1irobcu na danf druh tovaru.
Na prepravu bude pouŽité prepravné balenie, ktoré nebude kupujticemu samostatne
tičtované.

7, PozáruěnÝ servis:

7 .1. Pozáručnf servis bude poskytovany za rip|atu po dobu minimálne 3 rokov
po uplynutí garančnej lehoty prostredníctvom servisu vyrobcu NARDA - STS v Nemecku.

8. Sankcie:

8.1 . V prípade nedodrŽania termínu p|nenia zo strany predávajÚceho zap|atí
predávaj ci kupujricemu zm|uvn pokutu vo v1iške 0,05% z d|Žnq čiastky za kaŽd deĎ
omeškania, avšak maximá|ne do v1/šky 5o/o z celkovej ceny predmetu k pnej zm|uvy.

8.2. o v1/šku zm|uvnej pokuty bude zníŽená hodnota sp|atnej konečnej fakt ry
predávaj ceho.

8.3. V prípade nedodrŽania platobn1ich podmienok zo strany kupuj ceho, zap|atí
kupujÚci predávajricemu zmluvnÚ pokutu vo vfške 0,05% z neuhradenej čiastky zakaŽdy
deĎ omeškania, avšak maximá|ne do vyišky 5o/o z celkovej ceny predmetu kÚpnej zmluvy.

8.4. Zmluvné pokuty dohodnuté touto zm|uvou, hradí povinná strana nezávisle
na tom, či a v akej vfške vznikne druhej strane škoda.

9. Odsttipenie od zmluvy:

9.1. Kupujrici povaŽuie za podstatné porušenie kripnej zmluvy nedodanie tovaru
podta s 345 ods. 2 obchodného zákonníka v srilade s podmienkaml podta č|ánkov 4 a 5
tejto zm|uvy. V tomto prípade kupujuci podta s 345 ods. 2 obchodného zákonníka mÓŽe
odsttipiť od kÚpnej zm|uvy.

Kťlpna zmtuva čÍ sío a3ftaa6, 1 g,a7'20a6
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10.Závereěné ustanoven ia :

10.1. Prí|oha č. 1 tvorí neoddelitetnÚ s časť tejto kripnej zmluvy.
10.2. Zmeny a doplnky tejto zm|uvy je moŽné vykonať iba formou písomnej dohody

zmluvnfch strán. Prípadné zmeny a doplnky budti neoddelitel'nou sučasťou tejto zmluvy.
10.3. Poklal V zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti

zm|uvnyich strán ustanoveniami obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších
právnych predpisov.

10.4. Zm|uva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktoÚch po dve vyhotovenia
obdrŽí kaŽdá zo zm|uvn1ich strán.

10.5. Táto zm|uva nadobÚda platnosť a rjčinnosť podpisom zástupcov obidvoch
zm|uvnfch strán.

Za kupuj ceho

V Bratislave, dĎa ,.Ít.' ',\, 2006

/
t l
I

I
h.doc. MUDr. lvan Rovnf , PhD., MPH.,

riaditel'
Únnn VHRfr,Jí'{ ÉilťJ čl: ['t,qVfrTN í0TVA

slmvEhi$Í{frJ RIpUffi l-|l{y
8e6 45 BHAT|$LAVA, THNAVSKÁ OE$TA 52

Za predávajÚceho

V Bratislpve, dna 04.07.2006

I l t r "

/ /,,ť4Ý
UV

spoločník v.o.s.

ACTERNA Slovakia, v.o.:.
Fia|kovtá tido|ie 3
sK.81í 01 Bratis|ava

Ac#; * o iÍ$JÍ.'*.í,1To,un,*o

K{lpna zrnluva čÍsb ail20a6 /návrh/, 18"a7'20a8
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Prí|oha č.1 ku KÚpnej zmluve c. 0312006

Špecifikácia meracích prístrojov a cenová kalkulácia:

Názov
Popis produktu

objedn. číslo Cena DDP
Bratislava

Selective Radiation Meter - SRM:
sRM.3000 Basic Unit íOOkHz.3GHz with three 300í/í0í
axis antenna 7SMHz-3GHz
obsahuje : me raci u (zákl adn (l) jednotku frekven cie
100kHz-3GHz a vymeniteťn trojosu anténu pre elektrickti
zložku 71MHz-3GHz; ďalej: predlžovací anténny kábel
7,5m, napájač, angl. manuál, sériov!, kábel, sadu
n abíjateťn!,ch aku m ul áto rov, pop ru h, softvé r',sRM Tool s,,,

67í 000'00 sk

kalibračn!, certifikát, USB kábel a pevnÝ, kufrík.
Cena spolu bez DPH:
Da z pridanej hodnoty: 19o/o

671 000,00 sk
127 490,00 sk
798 490,00 Sklu s DPH v slovensk'Ích korunách:
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