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C. zmluvv:0021061103

KrÍpnaZmluva
uzawetá podťa $ 409 a nasl. obchodného zákonníka

a zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov

Čtánok I.
Zmluvné strany

Kupujrici: Úrad verejného zdravotníctva SR
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava
V zastripení: h.doc. MUDr. Ivan Rovny, PhD., MPH, riaditel'
ICO: 00607223
DIČ: 2020878090
Bankové spojenie: Štátnapokladnica

č. ričtu: 7000135898/81 80
Telefon :02149284906
Fax: 02144372641

Predávaj ci: B&K s.r.o.
Palisády 20
81 I 06 Bratislava
V zastripení: Ing. Peter Tirinda, CSc., konatel]
,IČo: 3|361021
IČ opH: SK 202030|789
Bankové spojenie: Ludová banka, Bratislava

číslo ričtu: 4000 420 003 / 3 100
Telefon: 0215443 0701
Fax: 0215443 0692
obchodny register okresného sridu v Bratislave I'
odd. Sro, vložka č. 5994lB

ČHnok II.
Predmet zmluvy

Predmetom plnenia je dodávka 1 ks ana|yzáttora vibrácií pÓsobiacich na l'udské telo typ
4447-A. V cene prístroja je trojosovy snímač zrychlenia s poduškou, adaptéry na meranie
vibrácií prenášanych na ruky, nabíjačka, ana|yzátor zvuku, spojovací USB kábel, softvér na
prenos nameran;ich ridajov do PC, užívateťská príručka. V cene dodávky je aj softvér na
komunikáciu cez PC, USB kábel, kryt proti rletru' sieťovy adaptér, akumulátor, sl chad|á,
puzdro a cestovná taška.
Prístroj je novy, doposial'nepoužity, rok v;iroby 2006.
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čHnok III.
Termín plnenia

Dodacia lehota predmetu zmluvy je stanovená do 4 mesiacov od podpísania kťrpnej zmluvy.
Dodávka bude splnená odovzdanim, vrátane komplexného vyskrišania dodávky predávaj cim
u kupujriceho. Miestom plnenia je adresa kupujriceho: Úrad verejného zdravotníctva SR

ČHnok IV.
Cena a platobné podmienky

1. Celková cena za ďoďávku predmetu zmluvy v rozsahu článku II. kripnej zmluvy bola
dohodnutá v zmys|e zákona č. 1811996 Z. z. o cenách v znenineskorších predpisov takto:
Ana|yzértor vibrácií s príslušenstvom typ 4447.A
DPH 19%

Cena spolu s DPH

537 500,00 sk
102 125,00 sk

639 625,00 Sk

2.

3.

Slovom: Šesťstotridsaťdevát'tisícšesťstodvadsat'páť slovensk;fch korrin vrátane DPH

V cene sri zahrnuté všetky náklady na dopravu' colné konanie, dovoz na miesto určené
zékazníkom' uvedenie do prevádzky' odskrišanie predmetu plnenia a zaškolenie obsluhy.

Kupujrici uhradí dohodnut cenu na ričet predávajriceho na záklrade faktriry vystavenej
predávajricim bezprostredne po riadnom a včasnom odovzdaní predmetu zmluvy do
užívania v zmysle článku III. tejto zmluvy. Faktriru, ktorá musí spírať predpísané
náležitosti dařového dokladu v zmysle $71 zák. č. 22212004 Z. Z. o dani z pridanej
hodnoty' predloží predávajrici spolu s obojstranne podpísan;fm dodacím listom.

Splatnosť faktriry je dohodnutá v nasledovnych splátkach:

1. 400 000.-Sk do 30 dní od vystavenia faktriry

2. 239 625.-Sk do 30.6.2007

Článok V.
Zárruka

Predávajrici poskytne kupuj cemu na predmet plnenia zánlku v trvaní 24. mesiacov od
uvedenia do prevádzky u kupujriceho. Po dobu záruky prístrojov Sa budri záručné opravy
vykonávať bezp|atne a po ich uplynutí zarihradu.

Miestom odovzdania a prevzatia predmetu záruěnej opravy je B&K s.r.o.' Palisády 20,
81 I 06 Bratislava

V prípade oznátmenia poruchy v záručnej dobe predávajrici sa zavázuje, že zabezpečí
bezp|atny servisny zásah do 3 dní od prevzatia predmetu záručnej opravy. Nahlásenie
poruchy bude obsahovať špecifikáciu poruchy, popis ako sa prejavuje a všetky ďalšie
skutočnosti potrebné pre odstránenie poruchy. Predávajrici sa zavázuje odstrániť zéručné
poruchy v čo najkratšom čase' maximálne do 21 pracovnych dní.

Predávajrici neručí Za škody spÓsobené neodbornym zásahom, alebo manipuláciou
kupujriceho, alebo tretej osoby azainé škody, ktoré nemajri pÓvod v povahe dodávky.

4.

l .

2.
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ČHnok VI.
Prechod vlastníckeho práva

Medzi zmluvnymi stranami bolo dojednané, Že vlastnícke právo k predmetu zmluvy
prechádza na kupujťrceho dřom zap|atenia celej kripnej ceny' t. j. pripísaním na ričet
predávaj ceho.

čtenot vII.
Povinnosti zmluvnÝch strán

Predávajrici je povinny:

l. Dodať predmet zmluvy, inštalovať ho a otestovať jeho funkčnosť v dohodnutych
termínoch, technickej konfi gurácii.

2. Dodať spolu s predmetom zmluvy návod na použitie, dodací list a zátruěny list
v slovenskom alebo českom jazyku.

3. V rámci bezplatného zaručného servisu bezplatne vymeniť chybné komponenty, ak ich
poškodenie nebolo spÓsobené neodbornjm zásahom a manipuláciou.

4. Pri odovzďartí predmefu zmluvy do uŽívania kupuj cemu predmet predviesť funkčnosť
a vysvetlíť zák|adné funkcie, potrebné pre ovládanie a správnu prevádzku poverenému
zrístupcovi kupujťrceho a predložiť na podpis dodací list o prevzatí predmetu zmluvy do
uŽívania.

Kupuj ci je povinny:

1. Prevzíať predmet arrluvy v dohodnutom termíne.

2. Zaobchádzať s prístrojom v srilade s návodmi na použitie, pokynmi predávajriceho
a zabezpečiť podmienky pre správnu prevádzku zariadení (v zmysle podmienok
záruěného listu predávajriceho); neodborné zásahy budri mat' za následok zrušenie
zánlky.

3. Vzniknutri poruchu okamŽite oznámiť servisnému oddeleniu predávajťrceho s následnou
písomnou požiadavkou vo forme reklamácie na realizáciu záručného servisného zásahu.

Čtenot vln.
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na vzniku nároku na nasledujrice zmluvné pokuty:
- predávajrici za oneskorenie dodávky v zmysle tejto zmluvy uhradí poplatok z

omeškania vo vyške 0,05yo ceny zakaždy deř omeškania,
- kupujťrci uhradí predávaj cemu za kaŽdy deř omeškania ťrhrady faktťrry poplatok

z omeškania vo v;/ške 0,05yo z dlžnej čiastky.
. predávajťrci uhradí poplatok za nedodrŽanie lehoty na odstránenie reklamovanej vady

v zmysle článku V ods. 2 vo qiške 0,05 Yo z ceny predmetu zmluvy za kaŽdf deř
omeškania
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Clánok IX.
Záryerečné ustanovenia

Táto zmluva nadobrida činnosť dřom podpisu zmluvnych strán.

Zmeny a dodatky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomn;fch číslovan;fch
dodatkov k tejto zmluve, podpísanych štatutárnymi zástupcami oboch zmluvn;ich striln.

Právne vďahy medzi predávajricim a kupujricim touto zmluvou neupravené sa riadia
príslušnymi ustanoveniami obchodného zakonníka a predpismi s ním sťrvisiacimi.

Zmluvné strany sa dohod|i' Že budťr oslobodené od zodpovednosti za nesplnenie predmetu
dodávky tejto zmluvy, pokiať takéto nesplnenie bude zavinené pÓsobením ,) Vyššej
moci.., pričom za takrito sa považuje poŽiar, zemetrasenie, povodeř, havária, štrajk,
embargo, adrninistratívne opatrenie štátu a iné také udalosti, ktoré zmluvné strany nemohli
za noÍmálnych okolností predvídať aktor;.im nemohli pri použití obvyklych prostriedkov
a opatrení zabrániť, o zač,atí i pominutí pÓsobenia ,,Vyššej moci.. sri zmluvné strany
povinné sa vzájomne a bezodkladne písomne informovať. oslobodenie od zodpovednosti
za nesplnenie predmetu dodávky trvá po dobu pÓsobenia ,,Vyššej moci.. , najviac však
jeden kalendárny mesiac. Po uplynutí tejto doby sa zmluvné strany dohodnri na ďalšom
postupe a prípadne na vzájomnom odstupení od tejto zmluvy.

5. Táto zmluva a všetky prílohy, ktoré sťr sťrčasťou tejto zmluvy, prípadné doplnky k nej sa
vyhotovujri v štyroch exemplaroch, z ktor1fch kupujrici obdrží dva exempláre
a predávajrici dva exemplare .

V Bratislave dĎa 2'1" Ot " 2oo d V Bratislave dĎa

Únno VEREJNÉHo zDRAvoTNÍcwn
SLOVENSKEJ REPUBLIIff

826 45 BMT|SI"AVA, aNAVsKÁ cEsTA 52

za kupujťrceho
h.doc.MLJDr. [r'an Rovny, PhD., MPI-I

riaditel'

9,ffi';;';;;:t:,
siiiel &Kiar#

za predávajriceho
Ing. Peter Tirinda, CSc.

konateť spoločnosti
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