
K pna zm|uva č,2/2006
vzawetá podťa $ 409 a nasl. obchodného zákonníka

1.
Zmluvné strany

1.1 Kupuj ci: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republilcy
Trnavská 52
826 45 Bratislava

ZastuPenÝ: h.doc. MUDr. Ivan Rovny, PhD., MPH, riaditeť
ICO: 006AT223
IČ DPH i 2020878090
Bankové spojenie: Š tátnapokladnica
Císlo ričtu: 70001 js sqslg t so

I.2 Predávajrici; EMPosn spol. s r. o. Spišská Nová Ves
FraĎa Ikáťa2
a52 01 Spíšská Nová Ves

Zastupeny: VladimíiTwzak, konateť
ICO: 31696465
lČ ppn: SK202050 3914
yr.'"-. spojenie: UniBanka a.s.' pobočka Spišská Nová Ves
Císla ričtu: 1609504 lt2Ů0

2.
Predmet plnenia

2,t Predmetom plnenia je dodávka l ks merača povrchovej kontaminácie
MicroContll s vyhodnocovacou jednotkou

2.2 Sričasť dodávky tvoria aj návody ná pouŽitie v sloveirskom jazyku

3.
Termín, miesto a spÓsob plnenia

l'l J9rmín plnenia: do troch tyŽdřov od podpísania zmluvy obidvorna stranami
3,2 Miesto plnenia: lídlo kupujriceho

Urad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská 52
826 45 Bratislava

3,3 Predávajrici písomne vyzve kupujriceho k prevzatiu dodávky.
3,4 Splnením závazku predávajriceho Sa rozumie odovzdanie predmetu zmluvy

na dohodnutom mieste, čase a akosti a osobou určenou kupujricim v mieste plnenia na
zák|ade dodacieho listu.
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4.
Cena a p|atobné podmienky

4,1 Cena predmetu plnenia je stanovená dohodou zmluvnych strán ako pevná v zmysle
zákona č. 18196 Z. z, o cenách v znení neskorších predpisov vo vyške 150 840, . Sk bezDPH.

4,2 Sadzba DPH je 19 %o a činí 28 660, - sk.
4,3 Celková kripna cena vrátane DPH je 179 500, - Sk.
4,4 Právo faktrirovat, vzniká preďávajricemu dřom riplného splnenia závázku zo zmluvy muvyplyvajriceho.
4.5 Splatnost' fakt ry je 30 dní odo dĎa jej doručenia kupuj cemu. Faktrira musí obsahovat,

náleŽitosti dariového dokladu podl'a zákona č, 2lgl:rÓgs z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpi^sov, ďalej číslo objednávky a zmluvy u kupujriceho, inak má
kupujrici právo jej vrátenia bez následku omeškania s rihradou. ro plaii i v pripa de, že
faktťrra má vecné nedostatky. Dřom rihrady sa rozumie dátum odpísania fakturovanej
čiastky z učtu kupujriceho.

5.
Sankcie

5.1 Za omeškanie predávajťrceho s plnením závázku na dodanie predmetu zmluvy
v dohodnutom čase, mieste a dohodnutym spÓsobom mÓŽe kupujťrci uplatniť zmluvnri
pokutu vo vyške 0,050Á z ceny predmetu zmluvy zakaždy den omeikania.

5,2 Uplatnením alebo zaplatením zmluvne.i Plkuty nie je ctotŘnuty nárok na náhradu škody.
5.3 Ak je kupuj ci v omeškaní s rihradou faktriry , izniká predávaj cemu nárok na rok

z omeškania vo vyšk e 0,05%o z dtžnej Sumy zakaždy deř omeškania.

6 ,1

6.
Vlastnícke právo a nebezpečenstvo vzniku škody

Vlastníctvo k predmetu zmluvy na kupuj ceho prech ádza okamihom jeho odovzdan ia zo
strany predávajriceho kupujricemu cez písomny doklad a uhradením ..ny.
Nebezpečenstvo vzniku škody na predmete zmluvy na kupuj ceho prechádzaokamihom
jeho prevzatia cez písomny doklad.

7,
Zodpovednost' za vady, záruka za akost'

Predávajrici zodpovedá za to, že predmet zmluvy má vlastnosti stanovené technickymi
nonnami platnymi v SR a Že je kompletní, abez ptávnych a faktickych vád.
Predávajťrci kupuj cemu garantuj e, že dodany tbvar ž nruai'ka bězpečnosti ptáce *píRa
platné normy SR.
V prípade nedodržania ustanovení podťa bodu 7,2 je kupujťrci oprávneny vrátit' vadnri
dodávku a predávajťrci je povinny vrátit, uhradenťr kripnu ."ou dodávky.
Predávajrici poskytuje na predmet zmluvy záruku 24 mesiacov' poěai ktorej sa zavázuje
poskytnrit' kupujťrcemu bezp|atny záručny servis a d'alších 9ď mesiacov spoplatn.ny
pozáručny servis.

6.2

7.2

7.1

7.3

7.4
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7 ,5 Záručná d9ba začína plynriť odo dřa ptevzatia predmetu zmluvy cez písomny doklad
v mieste plnenia zástupcom kupujriceho.

7.6 oprávneny prevziat'predmet zmluvy: RNDr. Pavol Ragan
7.7 Kpredmetu zmluvy bude vydany potvrdeny záručn;7 list, s uvedením miesta hlásenia

vyskyu závady počas záručnej doby, aj po uplynutí záručnej doby. V prípade vyskytu
závady v zitruěnej dobe prestáva odo dfia oznámenia závady zar:uěná doba.plynťrf. Táto
začne plynriť až po vykonaní opravy a prevzatí predme tu užívateťom.

7.8 oznámenie vád (reklamácia) musí byt'urobená písomne abez zbytočného odkladu, t. j.
najneskÓr do 30 dní po tom, čo kupujrici vady zistil alebo ich maí zistiť.Prc zachovanie
tejto lehoty stačí oznámenie faxom.

7 .9 Predávajťrci je povinn;i reklamované vady odstrániť v dohodnutom termíne.
7,|0 V prípade reklamácie bude vykonaná vfmena vadného tovaru.
7.llPredávajrici sa zavázvJe poskytnriť kupujťtcemu na predmet kripy odp1atny pozaruěny

servis po dobu Ósmich rokov od uplynutia záručnej doby v čase do dvoch p.á.ounych dní
od nahlásenia poruchy predmetu k py predávaj cemu

8.
Zánerečné ustanovenia

Všetky zmeny a doplnky zmluvy je moŽné robit' len formou písomnych dodatkov po
odsrihlasení ich obsahu zmluvnymi stranami.
Právne vd,ahy neupravené touto zmluvou Sa riadia ustanoveniami obchodného
zakonníka a príslušnych právnych predpisov.
Zm|uvné strany sa dohodli, že v priebehu ich vzájomnej obchodnej činnosti si bud
poskvtovať navza1om infotmácj.e dÓverného charakteru, obchodné t4iemstvoo obchoclné
plány ako aj ďalšie informácie, na ktorych utajení majťr zil4em, KďŽ,dá zm|uvnástrana sa
zavázqe udržať v tajnosti a neprezradit, alebo inak nesprístupniť akékoťvek informácie
majťrce vzt,ah k obchodnym transakciám.

8,4 Zm|uva je vyhotovená vo dvoch vyhotoveniacho ztoho každá strana
vyhotovenie.

obdrží jedno

8.5 Táto zmluva nadobrida platnosť a ričinnost' dĎom jej podpísania zástupcami zmluvnych
strán.

8.1

8.2

8.3

V Bratislave, dfia: 8, ,Í,|.CI 
F

Zakupui ceho:
URAm \í[ffi$"lšl::'":..l' .'.ťfijícTVA

$l"ff'éHírl.l;,''l 'l{Y

Spišskej Novej Vsi, dfia: ,.ť1, //, ,&)ť){

Za predávajťrceho:

ĚM PoS spor.8Í.o.
Fr. K rá|a 2

0s2 0t rPĚgxl NovÁ vFs-"ť-y' a.,.zu.{.

vl"dil; i;;;.ák......
konatelo

826 45 BR/rT|S},+vA -i'' ''.'ť ŮESTA52

tÁ;*ť
h.doc. MUDr. Ivan Rovny, PhD., MpH

riaditel'

t



Technická špecifikácia

MicroCont II merač povrchovej kontaminácie
Vyhodnocovacia jednotka PC

Návod na obsluhu v slovenskom jazyku

Príloha č. 1
ku kripnej zmluve č,212006

129 900 Sk
20 940 Sk


