
K pna zm|uva č.2006-10290
Uzatvorená podl'a s 406 a nas|. zátkona č. 513/1996 zb. obchodn'Í zákonník

Zmluvné stranv

Predávajr'ici:

-ťtst pen;/:
ICO:
DIČ:
tČ ppH:

-$stupen;Í:

ICO:
DIČ:

Amedis spol. s r.o.
Mlynská 10
92t 0| Piešťany
Ing. Miloš Sebedinsk!. konateť
006t2758
2020395432
sK2020395432

Bankové spojenie: Čsog a.s. , pobočka Piešťany
Císlo čtu: 04l l85025317500
Zapisany v obch' register okr. srid Trnava vložka číslo 969/T oddiel sro

(Ďatej len,,predávajrici..)

a

Kupujrici:
Urad verejného zdravofiríctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava
h. doc. MUDr. Ivan Rovnf, PhD., MPH - riaditel'
00607223
2020878090

Bankové spojenie: ŠÉtna pokladnica Bratislava
Císlo tlčtu: 7000l35898/8l80

lalej ten ,,kupuj ci')

Preambula

Kupujrici na obsaranie predmetu tejto anluvy použil postup verejného obstarávania _ verejnri sriťaž podÍa $ 5l ákon č'
25D006 Z.z' o vercjnom obstarávaní a o znrone a doplnenl niektorfch zákonov.

Článot< I
Predmet zmluvy

Predávaj ci sa zavázuje dodať kupujricemu predmet kupy podťa tejto zmluvy (ďalej len ,, predmet kripy..)
a previesé na kupujriceho vlastrrícke právo k predmetu kupy a kupujrici sa zavazuje predmet kripy prevziať
azap|atiť zaĎ dohodnutu kripnu cenu' a to všetko za podmienok dohodnu|fch v tejto zrnluve.
Predmetom k py je:
lks Plynového chromatografu s hmotnostnfm detektorom GC/IMS/IVIS s iÓnovou pascou.
v rozsahu komponentov špeciťrkovan;ich v Prílohe č. l.
Predmet k py je z prvoq/roby a doteraznebol pouŽívan!, rok rn.iroby je r.2006.
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Clánok II
Kripna cena a platobné podmienky

Kripna cena je stanovená dohodou zmluvn;fch strán pod|la zákona č, |8l|996 Z.z. o cenách v znen|
vyhlášky MF SR ě.87l|996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon ě. |8l|996 Z,z. o cenách v znení neskorších
predpisov. Kripna cena je dohodnutá ako pevná a nie je moŽné ju meniť.
K pna cena bez DPH
DPIJ l9o/o

sk 4201475,00
sk 798 280,30

Kripna cena vrátane|9oÁ DPH sk 4999 755'30 Sk s DPH
Kripna cena je určená cenou jednotliq/ch komponentov predmetu kripy podlia Prílohy č. 1 zmluvy.
Kupuj ci sa zavázuje, Že kripnu cenu vrátane DPH podťa článku II bodu 2. zmtuvy (ďalej len ,,k pna
cena..) zapLati predávajricemu formou beztrotovostného platobného prevodu na bankovy čet
predávaj ceho, ktor! je uveden;i v záhlaví zmluvy a to na zák|ade faktrir vystavenlch predávaj cim.
Predávajrici je oprávnenf fakturovať kupuj cemu cenu za predmet k.ipy po jeho prevzati pod|la článku III,
bodu 5. podťa nasledujriceho splátkového kalendára: III. časť - Plynorn.f chromatograf s hmotnostn;/m
detektorom GC/MSA{S s iÓnovou pascou _ Prvá splátka vo v.-fške l 630 000,. zmluvnej ceny bude
uhradená do 3l .12.2006. Druhá splátka vo vyške 2 000 000,. zmluvnej ceny do 31.7.2007 atretia splátka.
zvyšok zmluvnej ceny do 3I.7.2008.
Faktriry vystavené predávajricim podťa článku II bodu 4 a 5 zmluvy musia obsahovať náleŽitosti dařového
dokladu podťa $ l0 ods. I zákona ě. 43112002 Z.z, o ričtovníctve v znení neskorších predpisov, inak je

kupujrici oprávnen! ju vrátiť, pričom plynutie lehoty jej splatnosti sa preruší a bude pok'raěovať až
doručením faktriry s náležitosťami dařového dokladu podťa tohto bodu. Splatnosť všetk;fch faktur je 30 dní
od ich obdržania kupujricim.
Sričasťou fakt ry musí byť preberací protokol potvrdzujrici prevzatie predmetu zmluvy podpísany RNDr.
Máriou Horeckou, CSc., zástupcom kupujriceho. Zástupca predávajriceho odovzdá zástuPcovi kupujticeho
pri preberaní predmetu kupy fakturu na prvri časť splátky v obálke s ozračením: ,, FAKTURA..,,resp. zašLe
fakturu kupujricemu v dvoch vyhotoveniach v uzatvorenej obálke s ozračením ,,FAKTURA,, ato
doporučene s doručenkou na jeho adresu uveden v záhlavitejto zrrluvy. U faktriry odoslanej ako obyčajná
zásiekanie možné ričtovať rirok z omeškania rihrady fakturovanej ceny.
Kupujrici neposkytne na obstaranie predmetu kripy zmluvy podťa članku I bodu 2. preddavok ani zálohovti
platbu.

Článok III
Termín a miesto plnenia

Predávaj ci sa zavazuje dodať predmet kripy kupuj cemu v lehote maximálne 79 dni od podpísania zmluvy
obidvomi zmluvnymi stranami.
Predávajrici je povinn! písomne vyrozumieť kupujriceho o pripravenosti predmetu kripy k odovzdaniu _

prevzatiu a o termíne odovzdania. prevzatia minimálne 7 dní vopred.
odovzdanie aprevzatie predmetu kripy bude vykonané zásfupcami kupujriceho a predávajriceho v mieste
plnenia. Miestom plnenia je sídlo kupuj ceho.
Pri prevzatí predmefu k py podpíšu zástupcovia zmluvn;/ch strán preberací protokol, podpísaním ktorého sa
považuje predmet zmluvy za prevzaÍy.
V prípade, že kupujrici predmet kripy v termíne a za poďmienok stanoven;fch v článku III, v bodoch 2. až 4.

zmluvy neprevezme a nedÓjde k dohode o novom termíne prevzatia, predávajrici sa zavázuje uschovať takto
neprevzaty predmet kripy kupujricim po dobu 20 dní odo dřa nasledujriceho po pÓvodne stanovenom termíne
ptevzatia. V tejto lehote sa predávaj ci zavazuje kupujricemu odovzdať predmet kripy v pracovnom dni

ozrámenom kupujricim minimáIne2 pracovné dni pred dřom prevzatia.
Kupujrici nadobudne vlastnícke právo k predmetu kripy dřom jeho prevzatia podÍa bodu 5 a potvrdením

dodacieho listu zástupcom kupujriceho.
Nebezpečenstvo škody na predmete kripy (poškodenia alebo zričenia) precháďzana kupujriceho od okamihu
jeho prevzatiapoďÍa bodu 4.

článok IV
Zánik zmIuvy

Pri podstatnom porušení povinností vypl1irvajricich ztejto zmluvy mÓŽe oprávnená strana písomne od zmluvy

odstupiť. Zmluvné strany sa dohodli, Že za podstatné porušenie zmluvnych povinností vypl;/vajticich ztejto

zm|uva považuje:
a) ak predávajrici poruší podmienky t'./kajrice sa najmá nedodržania termínov dodania predmetu ktipy'

technick;fch parametrov a ceny podťa článku II, bodu 2 m uvy,

8.

2.

J .

4.

5 .

6.

7.

l .

- 2 -



b) ak kupujtici v rozpore s touto zmluvou bezdÓvodne neprevezme nepoškodeny a kompletnf predmet
kopy ani do 30 dní od jeho vyzvania predávajricim,

c) ak kupuj ci bezdÓvodne nezap|atí za dodan! predmet k.ipy v termíne do 30 dní po uplynutí dátumu
splatnosti fakt ry.

2. Kupujtici je oprávnenf okamŽite odstripiť od zmluvy aj keď sa pre predávajriceho splnenie zmluvn;/ch
povinností stalo nemožnym.

3. Ttito zmluvu je možné zrušiť aj dohodou zmluvn;/ch strán, ktorá bude obsahovať aj vysporiadanie
vzájomnych závázkov.

článok V
Záručná doba a zodpovednost' za vady

l. Predávajtici poskytuje záruku na predmet k.ipy vrátane všetkych originálnych náhradnych dielcov a
príslušenstva v dlŽke 24 mesiacov, počas ktorej sa zavázuje poskytnriť kupujricemu bezp|atny zémčny servis.

2. Záručná doba začina plynriť dřom prevzatia predmet k py kupujricim. Predávajrici sa zavánlje vykonať
bezp|any záručny servis, opraw alebo vymenu kus za kus. Predávaj ci je povinny zabezpečiť servis do 48
hodín od oznámenia vady kupujricim.

3. Ak sa v priebehu záručnej doby prejaví chyba materiálu alebo vyrobná závada,je predávajrici povinn! vadu
odstraniť alebo plniť iné nároky, ktoré kupujricemu vzniknri a budri kupujricemu uplatnené podfa príslušn;/ch
ustanovenizákonaě.5|311.99| Zb. obchodn! zákonník. Tento nárok si kupuj ci uplatní priamo. Predávajrici
sa stáva vlastníkom dielov, ktoré sri v rámci zétruky vymenené.

4. V prípade neopraviteťnosti prístroja v záručnej lehote je predávajrici povinn;/ zabezpeěiť náhradné plnenie
dodávkou nového predmefu k.ipy s rovna[fmi technicklmi parametrami.

5. Pri vykonávani akejkol'vek práce v rámci záruky je kupujrici povinn;/ potvrdiť vykonané práce na servisnom
vykaze predávaj riceho.

6. Rozsah auplatnenie nárokov kupujriceho zvád predmetu kripy na ktoré sa vzťahuje záruka podťa tejto
zmluvy, sa spravuje pod|ia príslušnfch ustanovení zákona č. 5|3l|99| Zb, obchodn! zákonník vznení
neskorších predpisov (ďalej len ,,obchodnj zákonník..).

Článok VI
Zodpovednost' za vady a zmluvné sankcie

l. Predávajrici zodpovedá za vadu, ktoru má predmet kripy v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody
na tovare na kupuj ceho, aj keď sa vada stane zjavnou aŽpo tomto čase.

2. Predávajrici zodpovedáza akrikoťvek vadu, ak je spÓsobená porušením jeho povinností.
3. Kupujrici je povinn;/ omámiť vady predávajticemu bezzbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.
4. Ak je kupujrici v omeškaní s rihradou faktriry vystavenej podťa článku II, bodu. 6' predávaj ci má nárok na

roky z omeškania vo vjške 0,050Á z ďlžnej sumy zakaŽdy deř omeškania.
5. Ak je predávaj ci v omeškaní s dodaním predmetu k py v lehote podťa čl. III, bodu l, kupujrici má nárok na

zmluvnri pokutu vo q/ške 0,05yo zceny nedodaného predmefu zmluvy zakaŽdy deř omeškania.
6. Ak predávajrici nedodrží lehoty uvedené v článku V a VII, má kupujrici nárok na zmluvn pokufu vo qfške

|,00oÁ z ceny vadného predmefu zmluvy zakaŽdy aj zač,aty deř omeškania.
7. Strany nie s v omeškaní v prípade zásahu vyššej moci. Trito skutočnosť s povinné omámiť druhej strane

b ez zbytočného o dkl adu a pr eukázať j ej trvan ie .
8. Zmluvné sankcie uvedené včlánku VI, bodoch.4.,5. a6. nevylučujri možnosť uplatnenia náhrady škody

podťa $ 373 a nasl. obchodného zákonníka.

Článok VII
Servisné podmienky

1. Predávajrici sa zavazqe zabezpečovať pre kupujriceho aj pozáručny servis.
2. Predávajrici sa zavazqe zabezpečiť kupujricemu dodanie originálnych náhradn;/ch dielov, ako aj ostatnych

komponentov predmetu kripy najmenej po dobu 10 rokov odo dĎa dodania predmetu kripy kupujricemu:
a) za cenlf,, ktorá nepresiahne aktuálnu cenu odporučanri predávajricim ako dovozcom na predaj príslušn;/ch

náhradn;fch dielov a komponentov,
b) v lehote do 2| dní od začatia servisnfch prác podťa bodu 3.

3. Predávaj ci sa zavdzqe zabezpečiť kupujricemu servis predmefu kripy v čase pozáručného servisu do 48 hodín
od nahlásenia vady predmefu kupy.
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Clánok VIII
Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy, touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnlmi ustanoveniami obchodného zákonníka
a príslušn;/mi všeobecne závámymi právnymi predpismi Slovenskej republiky.
Zmluvu je možné dopiřať alebo meniť rn./hradne formou písomn;fch dodatkov podpísanlch zrnluvn;fmi
stranamí, ktoré Sa po podpísaní stávajri neoddelitelhou sričasťou tejto zmluvy.
Táto zrrrluvy je vyhotovená v šťyroch rovnopisoch, zktorych dva dostane predávajrici a dva kupujrici.
Zm\uvanadobrida platlrosť a činnosť dĎom jej podpisu obidvoma zmluvn;fmi stranami.
Zmluvné strany sa zav.an4i, Že všetky prípadné spory vyplfvaj ce z plnenia tejto zmluvy budri riešiť
prednosfire rokovaniamí o možnej dohode.
Neoddelitelhou sričasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1, ktorá obsahuje špecifikáciu komponentov predmetu
k py a ich cenu.
Zmluvné strany prehlasujri, Že zm|uvu uzaweli slobodne avážne, zmluva nebola uzatvorená v tiesni aní za
nápadne nern.ihodn1fch podmienok. Zmluvné strany si futo zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na zrak
srihlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dřa tY, 0 q. o eV Piešťanoch dřa

odtlačok pečiatky predávaj riceho

BntDlq

odtlačok pečiatky kupuj riceho
ÚnnD VEREJ'{ fi |"l ffi črl{.tó.Vť}T$élcrun

sLovEN$${ĚJ ffiffi r}{.}i$t{KY
826 45 BMTISLAVA, TRI{AVSIfi CESTA 52

-  ' s .- M|ynská |0,92|
ICO:00612758:lBD

Ing. Miloš Sebedinskf' konateť h. doc. MUDr. Ivan Rovny, ., MPH, riaditeť
za kupujriceho
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spol. s r.o.

Prí|oha číslo 1 ku kripnej zm|uve č.2006.10290

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Tmavská cesta 52
826 45 Bratislava

Vec: CENOVÁ PONUKA k verejnej sriťaŽi uver.ejnenej vo vestníku verejného obstarávania
ě' 134/2006 pod číslom 07338.MST'
Predmet obstarávania: ..Nákup chromato grafov a detektorď..

z. ČlsŤ

Mlynská 10, 921 01 Piešt'any
tel. 00421-33-77 44230, 77 44231
faxz0042l-33-7720932
e-mail: amedis.py@amedis.sk

Pol. Kat.číslo Popis CenďSIí
I 393105202a Plynovf chromatograf varian 3800 GC s nasledovnfmi parametramT

.Pracovná :teplota okolia +4C až do 450C
-Programovanie teploty v inkrementoch 1C
.Počet teplotnlch rámp: 7 rámp/8 zdrŽani
.Uplná elektronická kontrola prietokov a tlakov nosného
plynu, ako aj detektorovfch plynov

-Snímanie teploty a tlaku okolia v reálnom čase
.Teplotn;Í gradient aŽ do lOOC/min.
.Možnosť napojenia d'alších troch detektorov
z uvedeného radu: FID,ECD,TSD,PFPD,PID

.Možnosť napojenia d'alších 2 injektorov z uvedeného
radu: spliťsplitless, on.column' flash vaporizer

328 600,00

2 392s6433s 1079 PTV, EFCI, LCO2, SILCOSTL, 230V
Kombinovan! injektor s nasledovnymi parametrami :
.Uplná elektronická kontrola prietoku plynu
-Pracovná teplota: .99C až 450C
.Rozsah pracovného tlaku: 666 kPa
.Možnosť dávkovania vzorky tlakovym pulzom
-Elektronické nastavenie deliaceho pomeru v rozsahu 5:l
aŽ 10 000:1
MoŽnosť použitia nasledovnych nástrekov:
split, splitless, pulzn! split/splitless, studenf on.column, horrici on-column, nástrek
vel'k;ych obj emov,moŽnosť pripojenia zuiadenia na tepelnr! desorpciu
ChromatoProbe. 4 teplotné rampy' max. rychlosť rampy l8OoC/min., moŽnost
kryogenického chladgnia s kvapalnlm Co2'

158 100,00

a
J 39256779r ChromatoProbe kit pre 1079 PTV injektor.

Zariadenie na tepelnri desorpciu tuhlch látok alebo špinavych extraktov bez potreby
čistenia, zv|ášt pri pouŽití selektívnych detektorov (MSMS, PFPD)' Teplotnf rozsah
450C, programované priamo z MS Workstation.

97 650,00

4 cP739371 Varian mode| 8400 automatickf dávkovač pre CP3800 GC s následujricimi
funkciami:
moŽnosť nástreku do dvoch injektorov bez potreby manuálneho prestavenia,
moŽnosť pridávania vn torného
štandardu, ambientn;f headspace nástrek, nástrek vel'kfch
objemov, možnosť rozšírenia na automatizovanri techniku SPME. Sričasťou je
karusel o kapacite 100 vialek, l0 ul
Hamilton mikrostriekačka, 100 x 2 ml vialiek s uzávermi a septami, nádobky na
prom vacie rozpoušťadlá.

345 030,00

5 393105202b 4000 Performance MslMs systém nabÍne iÓnovej pasce s kontrolnym softvérom
MS Workstation ver.6. Hmotnostnj rozsah l0 aŽ l000 amu. ZahÍťta vymenitelhr!
intern , extern a hybridn ionizáciu. Interná a
Externá EI mÓŽu pracovať vo full scan resp' SIS mode.
Chemická ionizácia zahÍ a pozitívnu CI v internej, externej a hybridnej konÍigurácii
a negatívna CI v externej a hybridnej konfigurácii' Možnosť použitia plynn;/ch i
kvapaln;/ch činidiel na chemickri ionizáciu. V intemom mode moŽnosť
automatického prepínaniazEI na CI počas ana|yzy, v externom mode moŽnosť
automatického prepínaniazEI na CI mezi ana|yzami, Systém má dva filamenty a
Silchromové elektrÓdy kvÓli maximálnej inertnosti. Na detekciu sa pouŽívá
konverzná diÓda a kontinuálny elektronásobič. Skenovací rozsah sa mÓŽe zvyšiť z
5000 u/s až na |0 000 u/s v prípade potreby r]/chlejšieho zberu dát' MoŽnych 6
stupĎov MS
/ MS6 / - s nerezonančnou resp. rezonančnou frekvenčne modulovanou CID.

2976155,00

ICO:00 612758
DIČ 2020395432
IČ pre DPH: sK2020395432

Kancelária:
Kamenárska7,82l 04 Bratislava o
tel. 02-43414351, fax 02-43634052 #;ffi
e-mail: amedis.ba@amedis.sk ".;ť:,:.,r.,',,
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spol. s r.o. Mlynská |0, 921 01 Piešt'any
tel. 00 421-33-7 7 44230, 7 7 44231
fax:00421-33-7720932
e-mail: amedis.py@amedis.sk

Príloha číslo 1 ku k zm|uve č.2006.10290
Turbomolekulárna pumpa s q/konom 280 l/s a mechanická pumpa zabezpečujil
optimálne vákuum a umožĎujri prácu aj na megabore kolÓnach. Na riadenie systému,
zber dát a ich vyhodnocovanie sa používa MS Workstation software. Software
kontroluje okrem MS detektora aj ostatné 3 ďalšie detektory, ak s pripojené.
Stabilita hmotnostnej osi: * 0'1 u počas 72hod'

Špecifikácie:
EI scan v internom režime:
200 fg OFN pri m/2272>20:l
PCI scan v internom reŽime:
5 pg benzophenonu prim/z 183 >50:1

EI scan v externom reŽime:
500 fg OFN pri mlz272 >30:l
PCI scan v externom režime:
50 pg benzophenonu pri rn/z 183 >10:l

NCI v externom reŽime:
l pg decafluorobenzophenonu pri mlz 362 Ž50:|

6 391082401 NIST 05 MS kniŽnica a vyhl'adávací program.
obsahuje pribliŽne l90,000 spektier. Program vykonáva
Vyhl,adávanie spektier v knižnici za pomoci NIST search algoritmu a umožĎuje
zobrazenie štruktrir zlričenín obsiahnutychv databžne. obsahuje novu LCMSMS
kniŽnicu a nové Kovatsove retenčné indexy' Isotope Calculator, AMDIS, MS
Interpreter sri tieŽ.ie.i sričasťou.

105 940"00

7 PC OptiPlex GX620 MiniTower
/ Počítač dodávan! priamo Varianom s nainštalovanlm MS Workstation ver.6
a testovan;/ /
Intel@ Pentium@ 4 Processor s Hyper-Threading technolÓgiou, 3.40GHz,2ML2,
800MHz FSB
Pamáť: lGB (2 x 512MB) DDR2 Non.ECC SDRAM' 533MHz, Video:
integrované AGP video s Intel Graphics Media Accelerator 950, integrovaná
zvuková karta a reproduktor,
Sieťová karta: Integrovaná Intel NIC (10/l00/l000BaseT Ethernet)
HDD: SATA II l60GB 7200 RPM s 8 MB bufferom (NTFS format), l6X DVD+/-
RW
Floppy Drive: l.44MB 3.5 Inch Floppy Drive
Card Slots: 2 štandardné PCI, l PCIe x16 graphics, l PCIe xl)
Porty: l sériovfport; l paralelny port; RJ.45 sieťoqf port; 8 USB 2.0 portov (2 na
prednom, 6 nazadnom paneli)
Klávesnica a myš: Dell USB klávesnica & USB optická myš
operačny systém: Microsoft@ Windows@ XP Professional, SP2
19" LCD monitor,
Farebná tlačiareĎ EPSON Stvlus Photo950

40 000.00

I UPS Delta seria r50 000.00

Cena bez DPH
čiastka DPH 19%
Spolu

4201 475,00
798 280,30

4999 755,30

tČo: oo 6|2758
DIČ 2020395432
IČ pre DPH: SK2020395432

Kancelária:
Kamenárska7,82l 04 Bratislava B
tel^. O2-434|435t, fax 02-43634052 ffi','Ť'}
e.mail: amedis.ba@amedis.sk 
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spol. s r.o. Mlynská t0, 921 01 Piešt'any
tel. 00421-33-77 44230,77 44231
fax:00421-33-7720932
e-mail: amedis.py@amedis.sk

Príloha číslo 1 ku k pnej zm|uve č.2006-10290

e)
Záruěná dob a 24 mes iacov, zaěina p lynriť do dĎa pr ev zatia kupuj ricim.
Zárutn7,ssrv-is: Predávajitci sa zaváztlje po dobu zÍtruky poskytnriť bezplatné odstránenie závad a to vykonaním všetkych
potrebnych servisnych konov, bezplatnej vymeny alebo opravy vadnfch dielov v lehote do 2 dní od ich písomného nahlásenia
predávaj cemu. Servis zabezpečujeme z nášho autorizovaného servisného strediska v Bratislave, vlastnlmi kmeřoqfmi
zamestnancami s nástupom do 24 hodín od nahlásenia poruchy.
|:,rrzivu(ny s*rvis; Servis zabezpečujeme z nášho autorizovaného servisného strediska v Bratislave, vlastnlmi kmeřoqfmi
zamestnancami s nástupom do 24 hodín od nahlásenia poruchy.
Doba pozáručrrélro servisu: minimálne l0 rokov od uplynutia záručnej lehoty.
Scn,isnytechr.r ik: ln.Í'Dal iborÚtlntt lš.cct.t it ikárr, irabsolvovanišicoícrri
k' ťovar*m" fi[}ÁI..KA ťA:j.l. 2'
Certifrkž*y |5{.) pl.i1*Ť.ené v clrtktrnt*ntr:rclt ttc|lnickh spÓsobilasť" VSij()[}ljr.;.r'i;i Č.;as.i.

Poradensk,á s|uŽba: vykonávaná spoločnosťou Amedis, s r.o. a jej vlastnlmi kmeĎovymi zamestnancami Konzultácie bezp|atná
možnosť konzultácií formou e.mail spojenia amedis.ba@amedis'sk, telefonicky na číslach 02143 4| 43 50,02143 4| 43 59.

t0)
V cene je zahrnr"rté: clo, doprava na Vami určené miesto, obchodná a dovoznápriráŽka, DPH, inštalácia vrátane všetkych častí
a software potrebnych pre rlrspeŠnri inštaláciu a prevádzku prístroj4 všetky náklady spojené s dodaním ponrrikaného
zariadenia v požadovanej kvalite.

1 l )
Návod na použitie prístroja bude dodan;f v slovenskom jazyku.

12)
V cene je zahmuté školenie - 2 tyŽdne na pracovisku s podobnym zameraním'

Ja Ing. Miloš Sebedinslo.i, konateť spoločnosti Amedis, spol. s r'o', rodné číslo 561l10/6600' bytom Mlynská l0,
92I0| Piešťany,
prehlasujem,
Že rok vfroby ponrikaného zariadeniaje r. 2006, uvedené zaiadenieje z prvovyroby a doteraz nebolo používané.

DODACIA LEHoTA: maximálne 79 dní od podpísania tejto zmluvy obidvomi zmluvnymi stranami.

S pozdravom,

. B-fu [.DJS spor s r.o.
'*IVíIynská Ia,g-zt ot ĚrÉŠŤiŇvlCo:006l 2?58 ;I Č DpH: S xzuioibisisz

VYŤls Z oBcH' REGISTRÁ
os.|'p.}.lAvA vois-6ín "^ 

o

Ing. Miloš Sebedinskj
konatel'

lČo: oo 6t2758
DIČ:2020395432
IČ pre DPH: sK202039 5432

Kancelária:
Kamenárska7,821 04 Bratislava o
te|. 02.43414351, ťax 02.43634052 ffiffi
e.mail: amedis.ba@amedis.sk 
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