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KUPNA Z MLUvA č.2006-1034
uzavretá podťa $ 409 a zákona é. 5I3/t991 Zb. (obch. zákonníka)

I. ZMLUVNN STNANY

1.1 Dodávateť
obchodn]Í nénov: Amedis spol. s r.o.
Sídlo: Mlynská i0

921 0| Piešťany
Zgsttryeny: Ing. Miloš sebádinsky - konateť
ICO: 006127 58
oIČ:ie pp', S?lili,i?^,,
!:lk"Í spojenie: ČsoB banka Piešťany
Císlo ričtu: 04l l85O253l750O
Zapísany v: obch. register okr. srid Tmava, Vložka. č,. 969lT _ Zbt.

oddiel Sro
(ďalej len,,predávaj ci..)

a

1.2 odberateť
obchodná nénov: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Sídlo: Trnavská cesta 52

826 45 Bratislava
Slovenská republika

Zgsttryeny: h.doc. MUDi. Ivan Rovn;f, PhD., MPH, riaditeť
ICO: OO 607 223
DIČ: 2O2O878OIO
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Císlo ričtu: 7000135898/8180
(ďalej len,,kupujttci..)

číslo objednávky :
Príjemca:
Urad verejného zdravotníctva SR
Trnavská cesta 52
826 45 BRATISLAVA

II. PREDMET PLNENIA

2.l Predmetom tejto ktipnej zmluvy je záv.azokpredávajriceho dodať riadne a věas kupujricemu nasledovn;f tovar :
Microwave Acce|erated Reaction System, Mode| MARS Xpress v zmysle,,Cenovej ponuky.., ktorá tvorí prílohu číslo 1
tejto zmluvy.

2.2 Predmet obstarávania je z prvov.froby, doteraznebol používan!, rok qfroby 2006

ilI. DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota na predmet dodávky v zmysle bodu II. tejto kripnej zmluvy je najneskÓr do 10 dní od podpisu kripnej
zmluvy.
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IV. DODACIA PODMIENKA

DDP UVZ SR
Trnavská cesta 52
826 45 BRATISLAVA

. V. CENA

Cena za dodávku predmetu zmluvy v rozsahu ěl. 2 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvn;fch strán v zmysle zákonačíslo 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF sR č. 8?/|996 Z. z.,ktorou sa vykonáva zákon NRSR č. 1811996 Z. z. o cenách v znenineskoršíclr.predpisov ái. aoíoz.ná cenov.fm návrhom predávajriceho vo qfške
(1

f].

DPH 19%
r r^ -^  ^^t t -

712 188.00
135 3  15 .70

lauE t .r,rl 847 503,70

Tento cenovÝ nálrh fuorí nedelitelhri. s časť tejto hipnej zrrrluvy. V cene dodávky je zahmutá doplava, poistné, clo,uvedenie do prevádz$, zaškolenie na obsluhu v dlzke z pracovnych-dní.
Uvedená cena je maximálna.

vr. pr,erorxÉ poDMrENKY' ztvIt-uvxÉ porutY

6.t 5upui|i:i sa nviizuje uhradiť predávaj cemu kupnu cenu vrátane DPH vo vfške podlb cenového návrhu 1ak!o:Proti fakhíre so splafiosťou 30 clní od jej doručenia:

6.2 Plďenie' predmefu plnenia tejto anluvy sa uskutočíuje z vlastnjch zdÍojov obsta.rávatefa bezhotovostnym
|latobnfm stykom pÍostredníctvom štátnej pokladnice, po irevzatí piedmetu obstaravania potwáeni áoaaoietrolisfu a násleclného doručenia faktury'

6.3 Predávajírci mápr6vo zakažd! deř omeškania platby riětovať rirok vo w./šk e O,03o/o z d|žnej ěiastky denne.

6.4 Kupujrlci má právo za každ! deř omeškania dodávky ričtovať rirok vo vfške 0,03% z hodnoty nedodaného tovarudenne.

ru. zÁnučnÁ oorl ' zÁnučxÝ e Poz,,(RUčNÝ sERvIs.
zoDPovEDNosŤ zAvADY

7.l. Záruka ng Predmet plneniaje 24 mesiacov od inštalácie na praoovisku kupujrioeho' Zán:ka sa vďahuje na všeÍky
náhradné diely a prácu. Záruka sa nevzťahuje na spohebnÝ matreÍiál, a na poruchy, spÓsobené neodbomfm
používaním predmetu plnenia alebo ásahom do pÍedmgtu plnenia neautorizovanou osobou.

7'2 Pri uplatĎovaní práv zo zodpovednosti za vady sa bude postupovať poára 5 soo ď 562 obchodného
zá*onnÍka.- V ptípade neopmvitelhosti pístroja v záručnej lehote je predáiaj ci povinnf ,,t"q"ui
náhraclné plnenie dodávkou nového predmďu plnenia s rovriatcymi tectrniotymii.u."t'u.i'

7.3 Predrívajrici sa zavázuje začať s odstrařovaním prípadn/ch závad prerlmetu plnenia v lehote do 24 hortín
od písomného nahlásenia poruchy kupujricim.

7.4 Zán:čn! apozáručn! servis zabezPeěuje Príarno predávajrici, ktorf má vlblarlné zastupenie vlrobcu pre
Slovenskri republiku, vyškolenjch servisn1Ích pre servisnri a poradénskrl činnosť priamo od vyrábcu.

7'5 Predávajrlgi sa z,a'!áz',je zabezpď,ovať pozáručnf servis po dobu minimálne l0 rokov po uplynuť
záručnej lehoty.

VIII. MIESTO PLNENIA

8.1 Nazáklade dohody zÍnluvnÍch strán bude dodávka splnerrríjej odovzdaním príjemcovi na adrese v zmysle
bodu I. tejto unluvy.
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9 .1

9.2

9.3

Ix. ODOVZDANIE A PREVZATIE PREDMETU PLNENIA

Kupujrici sazavázuje potvrdiť dodací list predávajriceho ihned'po dodávke predmetu plnenia za
podmienky,Že oba| predmetu plnenia nebude vykazovať Žiadné známky poškodenia.

Predávajrici sazavázuje začať s inštaláciou predmetu plnenia do 48 hodín od nahlásenia pripravenosti
kupuj ceho na inštaláciu.

Predávajrici sazavázuje ukoněiť inštaláciu do 2 pracovnjch dní od jej začatia. Po jej ukončení podpíšu
zmluvné strany odovzdávací/preberací protokol od dátumu ktorého žaěne p|ynnť-z4mesačná záruéná
lehota.

x. oDMIETNUTIE DoDÁvKY TovARU

10.1 Kupujrici je oprávnen;f odmietnuť dodávku predmetu plnenia v $ichto prípadoch :
. ak prepravn;f obal predmetu plnenia vykazuje znaěnépoškodenie, z ktorého mÓŽe vypl;fvať poškodenie

prístroja
. pri oneskorení dodávky o viac ako 6 dždĎov, spÓsobenej hrub;fm zvinením zo strany predávajriceho
. ak predmet plnenia 

Í. 
j.. totoŽny s predmetom plnenia, určen;fm v zmluve, je nefunkčn1i, .hybn11,

alebo nebude splřať podmienky, určené v zmluve, teda pÓjde o vadné plnenie bezmoŽnosti napiavy.
. o odmietnutí dodávky spíšu zmluvné strany protokol

xI. oDsTÚpnNm oD ZMLUVv, ÚHRIDA sÚusIACICH NÁKLADoV

l 1.1 Kupujrici je oprávnen;f odstripiť od zmluvy pri závaŽnom porušení kripnej zmluvy. Za závažné porušenie
zmluvy sa považuje :
. omeškanie dodávky predmetu plnenia zo strany predávaj ceho o viac ako 6 tyŽdŤrcv
- omeškanie platby za predmet plnenia zo strany kupujriceho o viac ako 3 ..'iu..
. pri opakovanom porušení ustanovení tejto zmluvy predávajricim
- v prípadoch, stanovenfch obchodnym zékonníkom

|l.2 V prípade odstupenia od zmluvy odstupujrica zmluvná strana písomne vyčísli skutočne vzniknuté náklady
a škody, ktoré jej z titulu odstripenia vznikli.

XII. OSOBITNE USTANOVENIA

l2,| Táto zmluva nadobrida platrosť a ričinnosť dřom podpisu oboma zmluvnymi stranami.

|2.2 Meniť alebo doplniť text tejto zmluvy je možné len formou písomn;Ích dodatkov, potvrden;fch
zástupcami oboch zmluvn;fch strán.

|2.3 Zmluvné vďahy osobitne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušn;fmi ustanoveniami obchodného
zákonníka.

|2.4 obe zmluvné strany zhodne vyhlasujri, že si trito zmluvu prečítali, s jej obsahom srih1asia ana d6kaz
toho ju podpísali.

I2.5 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z kton.fch dva dostane predávajrici a dva kupujtici.

V Piešťanoch dřa

Zapredávaj ceho:

V Bratislave dřa

Za kupujriceho:

( . t /

tr.í:]ffi|5 spo|'sr.o.
Mlynská lfJ,921 0l PIEŠŤANY

lČo:oo6l zts B;lČ opH : sK2l2a3g5432
VYPls Z CIBCÍ{. REGISTRA

fiS TE1}.jéVlr 'll..r,iÓ91T o

h.doc. MUDr. Ivan Rovny, PhD., MPH
riaditeť

Únn0 vEREJNÉHo zDRAvoTi|hwn
SLOVENSKE.' REPUBLIIfl

826 45 BMTISI.AVA, TRNAVSKA CESTAS2
- 56 -

Ing. Miloš Sebedin


