
K pna zmluva č,.2006-1029|
Uzafuorená podl'a s 406 a nasl. zákona č. 513/1996 zb. obchodnÝ zákonník

Zmluvné strany

Predávaj ci:

Jstupen :
ICO:
DIČ:
tČ opH:

Zasttryeny
IČo:
DIČ:

Amedis spol. s r.o.
Mlynská 10
92| 0t Piešťany
Ing. Míloš Sebedinsky . konateť
046n758
2020395432
sK2020395432

Bankové spojenie: ČsoB a.s. , pobočka Piešťany
Císlo čfu: 0411850253/7500
Zapisany v obch. register okr. srid Trnava vložka čísto 969/T oddiel sro

(Ďalej len,,predávajrici..)

a

Kupujrici:
Urad verej ného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava
h. doc. MUDr. Ivan Rovnl/, PhD., MpH - riaditel'
00607223
2020878090

Barrkové spojenie: Štátra pokladnica Bratislava
cÍslo čtu: 7000l35898/8180

oďej len ,"kupuj cÍ)

Preambula

Kupuj ci na obstaranie predmetu tejto arrluvy použil postup verejného obstarávania _ verejnri sťrťaž poctťa $ 51 ákon č.
25D006 Z,z' o verejnom obstaÍávaní a o znrene a doplnení niektorÝch zákonov.

ČHnok I
Predmet zmluvy

Predávajrici sa zavázuje dodať kupujricemu predmet k py podťa tejto zmluvy (ďalej len ,, predmet kripy..)
apreviesť na kupuj ceho vlastnícke právo kpredmetu kripy akupujrici sazavazuje preamet kripy p,,i1.11uť
a zap|atiť zarl dohodnutu kripnu cenu' a to všetko za podmienok dohodnuť'./ch v tejto zmluve.
Predmetom kripy je:
lks UV detektora na HPLC,
v rozsahu komponentov špecifikovan;/ch v Prílohe č. l.
Predmet kipy je z prvoqfroby a doteraznebol používany, rok vyroby je r.2006.
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článok II
K pna cena a platobné podmienky

l. K pna cena je stanovená dohodou zmluvn;/ch strán podťa zákona ě. 18l|996 Z.z. ocenách vznenÍ
vyhlášky MF SR č.87l|996 Z.z., ktorou sa vykonávazákonč,. |8lt9g6 Z.z. ocenách vznení neskorších
predpisov. Kripna cena je dohodnutá ako pevná a nie je moŽné ju meniť.

2. Kripna cena bez DPH
DPIJ |9oÁ

sk 460 650,00
sk 87 523,50

K pnacena vrátane19oÁ DPH Sk 548 173,50
K pna cena je určená cenou jednotliq./ch komponentov predmetu kripy podl'a Prílohy č. l zmluvy.
Kupujtici sa zavázuje, Že kripnu cenu vrátane DPH podl'a článku II bodu 2, zm|uvy (ďalej ien ,,kripna
cena..) zap|atí predávajricemu formou bezhotovostného platobného prevodu na uánr<ov5r .io.t
predávajriceho, ktory je uvedeny v záh|aví zmluvy a to na zák|aďe faktrir vystáven;/ch predávaj cim.
Predávajrici je oprávnen! fakturovať kupuj cemu cenu za predmet kripy po jeho preizati poáťu článku III,
bodu 5. podťa nasledujriceho splátkového kalendára: III. časť _ UV detektor na HPLC _ Prvá splátka vo
q.fške 300000,. zmluvnej ceny bude uhradená do 31.|2.2006. Druhá splátka. zvyšok zmluvnejceny do
31.7.2008.
Fakt ry vystavené predávajricim podťa článku II bodu 4 a 5 zmluvy musia obsahovať náležitosti dariového
dokladu podťa $ l0 ods. I zákona č,.43IDOO2 Z.z. oričtovníctve vzneni neskorších predpisov, inak je
kupujrici oprávnenf ju wátiť, pričom plynutie lehoty jej splatnosti sa preruší a buáe popačovať aŽ
doručením faktriry s náležitosťami dařového dokladu podl'a tohto bodu. Splatnosť všet$ch attu.i. 30 dní
od ich obdrŽania kupuj ricim.
S časťou fakt ry musí byť preberací protokol potvrdzujrici prevzatie predmetu zmluvy podpísan;.i RNDr.
Máriou Horeckou, CSc., zástupcom kupujriceho. Zástupca predávajriceho odovzdá zástupcoví kupuj ceho
pri preberaní predmetu kripy fakturu na prv časť splátky v obálke s označením: ,, FAKTÚRA.., resf. zaš|e
fakturu kupujricemu v dvoch vyhotoveniach v uzatvorenej obálke s označením ,,FAKTÚRA* ato
doporučene s doručenkou na jeho adresu uvedenri v záh|aví tejto zmluvy. U faktriry odoslanej ako obyčajná
zásielka nie možné ričtovať rok z omeškania rihrady fakturovanej ceny'
Kupujtici neposkyťne na obstaranie predmetu kripy zmluvy podl'a článku I bodu 2. preddavok ani zálohov
platbu.

Článok III
Termín a miesto plnenia

Predávaj ci sa zavazuje dodať predmet k.ipy kupujricemu v lehote maximálne 79 dni od podpísania zm|uvy
obidvomi zmluvnlmi stranami.
Predávajrici je povinnj písomne vyrozumieť kupujriceho o pripravenosti predmefu kripy k odovzdaniu -
prevzatiu a o termíne odovzdania. prevzatia minimálne 7 dní vopred.
odovzdanie aprevzatie predmetu kripy bude vykonané zástupcami kupuj ceho apredávajriceho vmieste
plnenia. Miestom plnenia je sídlo kupuj ceho.
Pri prevzatí predmefu k.ipy podpíšu zástupcovia zmluvnych strán preberací protokol, podpísaním ktorého sa
povaŽuje predmet zmluvy za prevzaty.
V prípade, že kupuj ci predmet kripy v termíne a za podmienok stanovenych v článku III, v bodoch 2. aŽ 4,
zmluvy neprevezme a nedÓjde k dohode o novom termíne prevzatia, predávajri ci sa zavázuje uschovať takto
neprevzaty predmet k.ipy kupujricim po dobu 20 dni odo dřa nasledujriceho po pÓvodne stanovenom termíne
prevzatia. V tejto lehote sa predávajici zavázuje kupuj cemu odovzdať predmet k.ipy V pracovnom dni
oznámenom kupujricim minimá|ne 2 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 zničenia) prechádzana kupujriceho od okamihu
jeho prevzatiapoďÍa bodu 4.

článok IV
Zánik zmluvy

Pri podstatnom porušení povinností vyplfvajricich ztejto zmluvy mÓŽe oprávnená strana písomne od zmluvy
odstupiť. Zmluvné strany sa dohodli, Že za podstatné porušenie zmluvnfch povinností vypl;ivajricich ztejto
zmluva považuje:
a) ak predávaj ci poruší podmienky tfkaj ce sa najmá nedodržania termínov dodania predmetu kripy,

technick1ich parametrov a ceny podl'a článku II, bodu 2 ariuvy,
b) ak kupujrici vrozpore stouto zmluvou bezdÓvodne neprevezme nepoškodeny a kompletn;.f predmet

kupy ani do 30 dní od jeho vyzvaniapredávajricim,
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c) ak kupuj ci bezdÓvodne nezap|ati za dodany predmet kripy v termíne do 30 dní po uplynutí dátumu
splatnosti fakt ry.

2. Kupuj ci je oprávnen;/ okamŽite odstripiť od zmluvy aj keď Sa pre predávajriceho splnenie zmluvn;ich
povinností stalo nemožn;fm.

3. Ttito zrnluvu je možné zrušiť aj dohodou zmluvnfch strán, ktorá bude obsahovať aj vysporiadanie
v záj orrny ch záv Žizkov .

čHnok V
Záručná doba a zodpovednost' za vady

1. Predávaj ci poskytuje záruku na predmet k.ipy wátane všetkfch originálnych náhradn;/ch dielcov a
príslušenstva v dlŽke 24 mesiacov, počas ktorej sa zavazuje poskytn ť kupujricemu bezp|atny záručny servis.

2. Záruěná doba začína plynriť dřom prevzatia predmet k.ipy kupujricim. Predávajrici sa zaván4e vykonať
bezplatn;/ záručny servis, opraw alebo qfmenu kus za kus. Predávajrici je povinny zabezpečiť servis do 48
hodín od oznámenia vady kupujricim.

3. Ak sa v priebehu zžručnej doby prejaví chyba materiálu alebo q/robná závada,je predávajrici povinnf vadu
odstrániť alebo plniť iné nároky, ktoré kupujricemu vznikn a budri kupujricemu uplatnené podl'a príslušn;/ch
ustanovení zákona č. 5l3lt99l Zb. obchodn;./ zákonník. Tento nárok si kupujrici uplatní priamo. Predávajrici
sa stáva vlastníkom dielov, ktoré sri v rámci záruky vymenené.

4. V prípade neopraviteťnosti prístroja v záručnej lehote je predávajrici povinny zabezpeč,iť náhradné plnenie
dodávkou nového predmetu kripy s rovna[fmi technicklmi parametrami.

5. Pri vykonávaní akejkoťvek práce v rámci zárukyje kupuj ci 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 podťa príslušnfch ustanovení zákona č.5|3/|99| Zb. obchodny zákonník vzneni
neskorších predpisov (ďalej len ,,obchodn! zákonník..).

Článok VI
Zodpovednost' za vady a zmluvné sankcie

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

2. Predávaj ci zodpovedá za akukol'vek vadu, ak je spÓsobená porušením jeho povinností.
3. Kupujrici je povinny oznámiť vady predávajricemu bezzbytočného odkladu po tom, čo ich zistil.
4. Ak je kupujrici v omeškaní s hradou faktriry vystavenej podl'a článku II, bodu. 6' predávajrici má nárok na

uroky z omeškania vo ujške 0,05yo z d|žnej sumy zakaŽdy deř omeškania.
5. Ak je predávajrici v omeškaní s dodaním predmetu k py v lehote podťa čl. III, bodu 1, kupujrici má nárok na

zmluvnri pokutu vo qiške 0,05/0 z ceny nedodaného predmetu zmluvy zakaŽdy deĚ omeškania.
6. Ak predávajtici nedodrží lehoty uvedené v článku V a VII, má kupuj ci narok na zmluvnri pokufu vo qfške

|,00oÁ z ceny vadného predmetu zmluvy zakaŽďy aj zaěaty deř omeškania.
7. Strany nie sti v omeškaní vprípade zásahu vyššej moci. Trito skutočnosť sri povinné omětmiť druhej strane

bez zbytočného odkladu a pr eukázať j ej trvanie.
8. Zmluvné sankcie uvedené v článku VI, bodoch. 4., 5. a6. nevylučujri moŽrosť uplatnenia náhraďy škody

pod|la $ 373 a nasl. obchodného zákonníka.

Článok VII
Servisné podmienky

l. Predávajrici sa zavazuje zabezpečovať pre kupujriceho aj pozáruěny servis.
2. Predávaj ci sa zavázuje zabezpeěiť kupujricemu dodanie originálnych náhradn1/ch dielov, ako aj ostatnlch

komponentov predmetu kripy najmenej po dobu 10 rokov odo dřa dodania predmetu k py kupujricemu:
a) Za cen|J, ktorá nepresiahne aktuálnu cenu odporučanri predávajricim ako dovozcom na predaj príslušnfch

náhradnlch dielov a komponentov,
b) v lehote do 2l dní od zaěatia servisn;ich prác podl'a bodu 3.

3. Predávaj ci sa zavázqe zabezpeěiť kupujricemu servis predmetu k.ipy v čase pozáručného servisu do 48 hodín
od nahlásenia vady predmetu k.ipy.
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článok VIII
Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy, touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušn;/mi ustanoveniami obchodného zákonníka
a prís lušnf mi všeob ecne záv ázrty mi právnymi predp ismi S lovenskej repub l iky.
Zmluvu je možné doplřať alebo meniť q/hradne formou písorrrnyih doďatkov podpísan;fch zmluvn;fmi
stranami, kÍoré sa po podpísaní stávaj neoddelitelhou sričasťou tejto zmluvy.
Táto zrrrluvy je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, zktorychdva dostane predavairici a dva kupuj ci.
Zm|uva nadobrida platrrosť a ričinnosť dĚom jej podpisu obidvoma zmluvn;7mi stranami.
Zm|uvné strany sa zavtinlju, že všetky prípadné spory vyplyvajrice z plnenia tejto zrnluvy budri riešiť
prednostne rokovaniami o moŽnej dohode.
Neoddelitelhou sričasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1, ktorá obsahuje špeciÍikáciu komponentov predmetu
kupy a ich cenu.
Zm|uvné strany prehlasujri , že zm|wu uzaweli slobodne a váž-ne, zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za
nápadne nern.fhodnfch podmienok. Zmluvné strany si tuto zmluvu prečítali, jej obsahu porozume;1i ana mak
s hlasu ju vlastnoručne podpísali.

V Piešťanoch dĎa V Bratislave dřa /v, 0 ?, a C

odtlačok pečiatky kupuj riceho

Únno vEREJft ÉH# flul fl n,liilTt{ícwa
SLoVEN$KE-! ${fr Í} U Í$LIKV

Ing. Miloš Sebedins[f, konateť
zapredávajriceho

h. doc. MUDr. Ivan Rovn;f,

vÝnszoBcH. REGIsTRA
os rRNAvAvc\scon (9

A, l\

t [ .  t  u t r

za kupujriceho
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spol. s r.o. Mlynská 10,92| 01 Piešt'any
tel. 00421-33-77 44230,77 44231
faxz00421-33-7720932
e-mail: amedis.py@amedis.sk

Príloha číslo 1 ku k pnej zmluve č.2006-|029|

Urad verej ného zdravotníctva S lovenskej republiky
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava

Vec: CENoVÁ PoNUKA verejnej sriťaži uverejnenej vo vestrríku verejného obstarávania
č. l3412006 pod číslom 07338.MST.
Predmet obstarávania: ..Nákup chromatografov a detektora...

s. člsŤ

Pol. obiedn. číslo Popís Cena / SIV
I 10081500 UVA/IS detektor dvojkanálovf

Rozsah: |90 aŽ 950 nm
Spektrálnašírka: <6nm
Presnosť nastavenia vlnovej dizky:
* 0.1 nm
Snímanie dvoch vlnornÍch oízot< s časne
Časové programovanie vlnov,.i ch oÍzot
Šum: * 10 x l0-6 AU pri duálnej ce\e2541280 nm, pri prietoku metanolu
lml/min.
Správnosť nastavenia vlnovej dízky: * 1 nm
Drift: < I mAU/hod.
Linearita: |% až20 AU pri 265 nm
Absorbčnf rozsah: až do 70 AU
Prietoková ce|a: duálna / na stanovenie stopovych aj vysokfch
koncentrácií v jednom nástreku i
ovládanie detektora:
detektor ie riaden\Í zo softwaru STAR Workstation v. 6.6.

420 400.00

2 210181900 Prietoková ce|a duálna ,
9 x 1 mm, 15 ul,o max. prietok 100 ml/min

40 250,00

Cena bez DPH
čiastka DPH l9%
Spolu

460 650,00
87 523,50

548 173,50

ICO:00 612758
DIČ2020395432
IČ pre DPH: SK2020395432

Kancelária:
Kamenárska7,821 04 Bratislava o
tel. 02-434t4351, fax 02-43634052 ffifr*
e.mail: amedis.ba@amedis.sk 
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spol. s r.o. Mlynská 10,92| 01 Piešt'any
tel. 0042 1 -33-7 7 44230, 77 44231
faxz0042t-33-7720932
e-mail: amedis.py@amedis.sk

Príloha číslo 1 ku kripnej zmluve č.2006-10291

Záruěná doba 24 mesiacov, začinaplynriť do dřa prevzatiakupujricim.
Z,iručrry serr,is: Predávajrici sa zavázuje po dobu záruky poskytnriť bezp|atné odstránen ie závada to vykonaním
všeth.ich potrebn;.fch servisnfch rikonov' bezplatnej rn./meny alebo opravy vadnfch dielov v lehote do 2 dní od ich
písomného nahlásenia predávaj cemu. Servis zabezpeěqeme znášho autorizovaného servisného strediska
v Bratislave, vlastnymi kmeřovymi zamestnancami s nástupom do 24 hodín od nahlásenia poruchy.
P*zál:tlčny set"vis: Servis zabezpeěujeme znášho autorizovaného servisného strediska v Brátislave. vlastn'Ími
kmeřoqfmi zamestnancami s nástupom do 24 hodín od nahlásenia poruchy.
Doba pozáručného servisu: minimálne l0 rokov od uplynutia záruěnej lehoty.
ser.v isn3, ' technik:1n?.{:::abr ia i*}akub*c,cer1iÍ,ťk.áty-oaLlst l1vavani ikol*niapr i|rsžené
,á oktlrnentáci a k ta\1 &r *n1, {} B h|'y1' A. t: nsŤ l .
Certi*két,v |S{} ptilr*ž,'ené v cLakurrlentr:ch tet,hni*,ka s4sastsbitr*st,, vbr:,oL,r:,ti';Á Čas,Í

Poradenská služba: vykonávaná spoločnosťou Amedis, s r.o. a jej vlastnfmi kmeřoq1imi zamestnancami
Konzultácie: bezplatná moŽnosť konzultácií formou e.mail spojenia amedis.ba@amedis.sk, telefonicky na číslach
02143 4t 43 50,02t43 4t 43 59.

V cene je zafunuté: clo, doprava na Vami určené miesto, obchodná a dovontáprirážka, DPH, inštalácia wátane
všetkfch častí a software potrebn1ich pre spešnri inštaláciu aprevádzku prístroja, všetky nák|ady spojené
s dodaním pon kaného zariadenia v požadovanej kvalite.

Návod na použitie prístroja bude dodan;i v slovenskom resp. českom jazyku.

2r)
V cene je zahrnuté školenie .podťa potreby.

Ja Ing. Miloš Sebedinskf, konatel' spoločnosti Amedis, spol. s r.o.' rodné číslo 56l1l0/6600, bytom Mlynská 10,
92| 0| Piešťany,
prehlasujem,
Že rok vyroby pon kaného zariadenia je r.2006, uvedené zariadenie je zprvovyroby a doteraznebolo pouŽívané'

DODACIA LEHOTA: maximálne 79 dní od podpísania tejto zmluvy obidvomi zmluvn;/mi stranami.

S pozdravom,

Bn E 0 tq spor-s_ r.o.
MlvnsloÁ lo,92l 0l PIEŠŤA}.{Y

IČ0:006 l 27 58 JČ DP H : sK2 020395 432
vÝpts Z oBcH'REGISTRA la\

Ós TINÁilAVč:969/T |c,/

I t \  l

l t t  -  |  l g

\$tLV*,,

Ing. Miloš Sebedinsk!
konatel'

ICO: 00 612758
DIČ:2020395432
IČ pre DPH: SK202039 5432

Kancelária:
Kamenárska7,82l 04 Bratislava o
tel. 02-43414351, fax 02-43634052 #..*-ryS
e.mail: amedis'ba@amedis.sk 
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