
xÚprun ZMLUVA

uzatvorená pod|'a s 409 a nas|. obchodného zákonníka

clánok l
Zmluvné strany

objednávate|': Úrad verejného zdravotníctva S]ovenskej republiky, Trnavská cesta 52,
826 45 Bratislava

ZastÚpen!: h. doc. MUDr' lvanom Rovnfm, PhD., MPH
Bankové spojenie: Štátna pok|adnica, Bratislava, č. Ú. 7ooo135898/8180
lČo: 00607223
D|Č: 2o2o878o9o

a

Dodávatel': C|ean Air Service, s.r.o., Koby|y 19o, 086 22
ZastÚpenf: lng. Jozefom ReŠovskyim, st., konatel'om spo|očnosti
Bankové spojenie: VÚB, a.s., 172 8o7 7259 t o2oo
tČo: 36485942
lČ opH: sK2o2oo2g264
Zapísany: V obchodnom registri okresného sÚdu Prešov, oddiel: Sro, vtoŽka ě'

14160tP

G|ánok Il
Predmet zmluvy

1, Dodávate|' sa pre objednávate|'a zavázuje zabezpečit' dodávku klimatizačného zariadenia
pre nepretrŽité zabezpečenie tep|oty v rozmedzí 22.c aŽ 25"C počas ce|ého roka
v miestnosti |aboratÓria. Rozmery miestnosti: vfška 2,8 m x dízka 5 m x Šírka 5 m.
V miestnosti je nezatienené okno situované do dvora, radiátor, um1ivadlo. Vonkajšia
jednotka mÓŽe byt'umiestnená na mÚre situovanom do dvora.

2, S čast'ou dodávky je dodávka na miesto, kompletná montáŽ vrátane rozvodov,
prislÚchajÚce stavebné Úpravy, uvedenie do prevádzky a zaŠkolenie.

3. K|imatizáciu bude zabezpečovať 1 spIitovÝ systém DAIKlN s cetoročnou prevádzkou.
Ch|adiaci vyikon 3,5 kW, s tepe|nfm Čerpad|om, inverter, Zariadenie je z prvovyiroby
a doteraz nebo|o pouŽívané.

4. objednávatel' sa zavázuje predmet zm|uvy uveden! v bode 1. tohto č|ánku dodan! v
sÚ|ade s touto zmIuvou prevziat' a zaplatiť za dohodnut cenu pod|'a č|ánku !V bodu 1.

článok l l|
Miesto dodania

1. Miesto dodania predmetu zmluvy je Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky,
Trnavská cesta 52,826 45 Bratis|ava.

C|ánok |V
Termín dodania predmetu zm|uvy

1, Dodávatel' sa zavázuje zabezpečit' dodávku predmetu zmluvy do 15. 12,2006.
2. Po ukončení dodávky predmetu zm|uvy sa vyhotoví dodací |ist na predmet zmluvy.
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3. Prípadné drobné vady nebrániace uŽívaniu predmetu zm|uvy sa vyŠpecifikujÚ v dodacom
Iiste a určia sa termíny ich odstránenia. Na odstránenie drobnyich vád zistenfch pri
preberacom konaníje dohodnutá lehota na ich odstránenie 35 dní.

4. Ak dodávatel'zistené vady v uvedenom termíne neodstráni, mÓŽe si objednávatel' uplatniť
sumu na pokutu Vo v1iške 0,05 o/o z ceny rek|amovanfch dodávok za kaŽdy den
meŠkania.

5' Podpísaním dodacieho Iistu objednávatelom sa povaŽuje predmet zmtuvy za splnen1i.
6. Ak dodávatel' nedodrŽí termín dodania predmetu zmtuvy je povinn1i zaplatit' o,05 o/o Z Cafl!

predmetu zmluvy zakaŽdy deĎ omeškania'
7, objednávatel' je oprávnenf odstÚpiť od zm|uvy, ak zistí podstatné poruŠenie zm|uvnfch

podmienok zo strany dodávatel'a.

č|ánok V
Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

1, Dodávatel' po dokončení ce|ej dodávky predmetu zm|uvy osobne Vyzve objednávatel'a na
jeho prevzatie.

2. Dodávatel odovzdá predmet zmluvy objednávatel'ovi a objednávatel' je povinn! ukončen1i
predmet zmluvy prevziat', ak sa nevyskytli vady, ktoré bránia uŽívaniu predmetu
zmIuvy. Prevzatie predmetu zmluvy potvrdí podpisom dodacieho listu.

č!ánok Vl
Gena predmetu zmluvy

1. Cena tovaru a sluŽieb sÚvisiaclch s dodaním tovaru je stanovená pod|a zákona NR SR č.
18/1996 Z.z. ocenách vznení neskorších predpisov, vyh|ášky MF SR c.87/1996 Z.z. ,
ktorou sa vykonáva zákon NR sR č. 18/1996 Z' z. o cenách vo vyiške 60 ooo,- Sk vrátane
DPH slovom: šesťdesiat tisíc slovenskyich korÚn.
Cena predmetu zmluvy sa sk|adá:

cena predmetu zmluvy bez DPH 50 420,-- Sk
sadzba DPH 1g o/o
v!ška DPH 9 58o,.. sk
cena predmetu zmluvy vrátane DPH 60 00o,.. sk

2, Cena uvedená v bode 1. pokr1iva celf zmluvn1i závázok a všetky ná|eŽitosti a veci
nevyhnutné na riadne vykonanie predmetu zmluvy'

3. Zmena vfŠky dohodnutej ceny za poskytované s|uŽby je moŽná len na záktade dohody
oboch zmluvn1ich strán formou dodatku k tejto zmluve.

č|ánok Vl|
P|atobné podmienky

Zm|uvné strany sa dohodli na tomto platobnom reŽime:
1, Dodávatet bude Účtovat' dodanie predmetu zm|uvy formou daĎového dokladu - faktÚry,

na základe skutočne dodaného predmetu zmluvy. Prí|ohu k faktÚre bude tvoriť dodací list.
FaktÚra musí mat' všetky ná|eŽitosti daĎového dokladu. V prípade, Že faktura nebude
obsahovat' náleŽitosti daĎového dok|adu, objednávatel' je oprávnen1i faktÚru vrátit' bez
zap|atenia. oprávnen1/m vrátením faktÚry prestáva plynÚt'lehota sp|atnosti a bude plynÚt'
znova odo dĎa doručenia oprávnenej fakt ry.

2, FaktÚra je splatná najneskÓr do 30 dní od dĎa jej doručenia'
3. Uhrada faktÚry bude vykonaná bezhotovostn1im prevodom formou Štátnej pokladnice na

Účet dodávatel'a.
4, objednávatel' neposkytne dodávatel'ovi zálohu v sÚvis|osti so zabezpečením predmetu

zmluvy.
5. V zmysle $ 369 ods. 1 obchodného zákonníka sa zm|uvné strany dohod|i, Že Úrok

z omeškania je 0,05 % z nezap|atenej d|Žnej sumy zakaŽdy deĎ omeŠkania.
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1 .
2.

č|ánok V|lI
Zodpovednosť za vady a záruka

1. V rámci 24 mesačnej záručnej doby dodávatet bezplatne odstráni v dohodnutej lehote
uznané vady v dodávke predmetu zmluvy'

2, Záručná doba predmetu zmluvy začína plynÚt'dĎom prevzatia dodávky objednávate|'om.
3' PrípadnÚ reklamáciu vady plnenia tejto zmluvy je objednávatei' pbvinn1i uplatniť

v záručnej lehote bezodk|adne po zistení vady, v písomnej forme poštou atebo Íaxom. Po
up|atnení reklamácie zvolá dodávatel'reklamačné konanie, z ktorého sa vyhotoví protoko|
obsahujÚci popis vád a ich termíny odstránenia.

4. Dodávatel sa zavázuje, Že prípadné opodstatnené vady predmetu zm|uvy odstráni v čo
najkratšom technicky moŽnom čase, po uplatnení oprávnenéj rektamácle
objednávatel'om, najneskÓr do 15 dní od doručenia rek|amácie.

5. Ak sa ukáŽe, Že reklamovaná vada predmetu zmluvy je neopravite|'ná, zavázuje sa
dodávatel'dodat' náhradn! predmet plnenia. Termín dodania bude dohodnutyi písomnou
formou.

6. objednávatel' má právo zabezpeěit'odstránenie vád a nedorobkov inou organizáciou na
nák|ady dodávatel'a, ak dodávatel'včas vady neodstráni.

clánok lX
Zárué,n! servis a ridrŽba

Dodávatel' vykon áv a záruěny servis.
Záručny servis sa nevzt'ahuje na spotrebn1i materiál.

G|ánok X
Pozáručnf servis a udĚba

1. Dodávatel bude vykonávať a1 pozáručn1i servis a rjdrŽbu (dopíĎanie chtadlacej zmesi,
čistenie a dezinfekciu zariadení) po dobu najmenej piatich rokov po skoněení záiučného
servisu.

č|ánor Xl
Povin nosti objed návatel'a

1. objednávate|' sa zavázuje spolupÓsobit' a vytvárat' potrebné podmienky pre zabezpečenie
dodávky predmetu zmluvy zamestnancom dodávate|'a.

2. objednávate!' sa zavázuje'.
zabezpečiť miesto pre u|oŽenie materiálov, náradia a zariadení a osobnfch vecí
pracovn Íkov počas montáŽe,
vodu a sociá|ne zariadenie,
e|ektrickÚ energiu,

3. objednávatel' sa zavázuje umoŽnit' montáŽ predmetu zm|uvy počas riadneho pracovného
času.

článok X|t
Povinnosti dodávate|'a

1. Dodávateť zaobstará veci potrebné na dodávku predmetu zmtuvy a vykoná
dodávku predmetu zmluvy a jeho montáŽ na svoje náklady a nebezpečenstvo.

2, Dodávate|' sa zavázuje oznámlť termín prác sÚvlsiacich s vykonaním predmetu zmtuvy
minimálne 3 pracovné dnl vopred.

3. Dodávatel zodpovedá za bezpečnosť práce, ochranu zdravia svojich zamestnancov, za
dodrŽanie vŠeobecne závázn1ich právnych predpisov a STN t kajÚcich sa ěinností pri
zabezpeěení dodávky predmetu zm|uvy a ochrany Životného prostredia. Pokia|'
poruŠením tejto povinnosti dodávate|'a vznikne škoda v mieste plnenia, dodávatet tÚto
odstráni na vlastné náklady do termínu odovzdania predmetu zm|uvy.

Nť*pn*;ln'lJuvtt n* kÍin'rr.lt'txxť;*ci xtitrÍtltil*ttitl pl'tl }liil*i*tttitiuri.r
tJ*j*cj *;*v*l*l,: ij $"{}* i''* t"*j rr * šr il 'rij rnl'ri]:tt"r i *tu * s i:t
Li'i:ij*v*'{* i'" * ťrilql * .$,i i $ * l'vi*ť:}' s' i.. i-i. 3i4



4. Dodávatet spIní svoju povinnosť
zmluvy.

V Bratislave dĎa 6 /l. Z"oo e
Za objednávatefa:

h. doc. MUDr. lvan Rovn!, PhD., MPH
riaditel

(pečiatka a podpis)

unnn vĚr.nHjť{ÉHŮ nBRÁVoTNÍcwn
SLOVENSKEJ REPUBLIIfl

826 45 BMT|SIAVA, TRNAVSKÁ0ESTA52
-56-
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vyp|fvajucu z tejto zmluvy riadnym dodaním predmetu

čÉnok Xl|l
Platnost'zmluvy

V Kobylách dna
Za dodávate|'a:

e, 'rz . ;3*a ď

1 .

2 .

Ak nie sÚ v tejto zmluve dojednané iné ustanovenia, zm|uva sa riadi ustanoveniami
obchodného zákonníka.
Zmluva nadobÚda Úěinnost'dĎom podpísania oboma zmtuvn mi stranami.

čÉnok X|V
Odstupenie od zmluvy

Zmluvné strany sÚ oprávnené odstÚpiť od zm|uvy pri závaŽnom poruŠení kÚpnej zmluvy.
Za závaŽné porušenie zmluvy sa povaŽuje:
. omeškanie dodávky predmetu p|nenia zo strany dodávatel'a o viac ako 6 tfŽdnov,
- omeškanie platby za predmet zm|uvy zo strany objednávatel'a o viac ako á mesiace,
. pri opakovanom porušení ustanovení tejto zmluvy dodávatel'om,
. V prípadoch stanovenfch obchodnfm zákonnÍkom.
V prípade odstÚpenia od zmluvy odstupujÚca strana písomne vyčísli skutočne vzniknuté
náklady a Škody, ktoré jej z titulu odstÚpenia vznikti.

ČÉnok XV
Záverečné ustanovenia

TÚto zmluvu je moŽné meniť iba písomne formou dodatkov, ktoré sa po vzájomnom
schvá|ení a podpise zástupcov oboch zmluvnfch strán stávaj jej neodde|itel'nou
s čast'ou.
Zmluvné strany sa dohodli, Že budÚ povaŽovať všetky informácie o druhej strane za
dÓverné a nebudÚ ich rozšlrovať, zneuŽívať a an! ich poskytovat' tretím osobám. Tento
závázok zostáva nedotknutf i po ukončení platnosti tejto zm|uvy.
Zmluvné strany vyhlasujÚ, Že si zmluvu riadne prečíta|i, porozume|i jej a na znak sÚhlasu
potvrdzujÚ jej platnost' vlastnorucnlm podpisom.
Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom kaŽdá zo zm|uvnyich strán obdrŽí po
2 vyit|ačky.
Zm|uvné vzt,ahy osobitne neupravené touto zm]uvou sa riadia prís|uŠnfmi ustanoveniami
obchodného zákonníka.
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2.

1 .

2.

3.

4.

5.

e)----1
lng. Jozef ReŠovskf st.,

konatel' spo|očnosti
(peěiatka a podpis)
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ClmN AtR SrRvtcr

Clean Air Service, s.r.o.
Kgby|y 190' 086 ?2 Kťušov, S|ovakia
lC0: 36 485 942, lC DPH: SK2020029264


