
Kúpno - predajná zmluva 

uzatvorená v zmysle Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy zo dňa 22.9.1999 uzavretej medzi 

firmou: 	 Dynex Servis spol. s. r. o., Gaštanová 10, 974 O l Banská Bystrica 

zástupca: 	Ing. Ján Pivarček, konateľ spoločnosti 

IČO: 36 030 848 

bankové spojeníe: Komerční banka Bratislava a. s. v Banskej Bystrici, 
Č. Ú. 19-9856460267/8100 

(ďalej nazývanou ako predávajúci na stranejednej) 

a 

firmou: 	 Štátny zdravotný ústav v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici č.l, 975 56 Banská Bystrica 

zástupca: MUDr. Fabianová Eleonóra, PhD, riaditeľka ŠZU 

IČO: 606979 

bankové spojenie: 43-19121312/0720 NBS B. Bystrica 
(ďalej nazývanou ako kupujúci na strane druhej) 

I. 

Predmet plnenia 


Touto kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje prevziať 
a zaplatiť kúpnu cenu podľa článku II. tejto zmluvy za nasledujúci predmet zmluvy: 

kat. číslo popis počet 

E384 Dvojitý zdroj s ochranou a časovaním 2 x 300 V, 2x200mA 1 
E 3-3600 Elektroforézna vaňa 12 x 14 cm, spolu s hrebeňmi 1 
E1-1409 Dvojitá elektroforézna vaňa malá, hrebene 6,8,10,12 kanálov 1 

6-1534 P Dokumentačný a vyhodnocovací systém FOTO/Analyst Investigator 1 
Eclipse Workstation Dual Ught obsahujúca 
eco kameru so zoomem 
FC image software Gel Pro 10 
svetlotesná komora 
video kart u 
FOTO/Convertible transiluminátor pro LN i vidit. svetlo 
filtry pre etidium bromid a Coomassie modra 
všetky prepojovacie káble, konektory a sieťové šnúry 

termotlačiareň s 1 rolou papieru 
počítač Pentium so 17 " monitorom 
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II. 
Kúpna cena 

l. 	Kúpnou cenou sa rozumie cena tovaru vrátane cla, dovoznej prirážky, dopravy, obalu, inštalácie a 
zaškolenia. 

2. 	 Kúpna cena tovaru bola stanovená na 799 644.- Sk. 

3. 	 Cenu predmetu zmluvy, dohodnutú v článku n. ods. 2. tejto zmluvy je možné meniť len pri zmene 
zákonnej sadzby dane z pridanej hodnoty v čase zdaniteľného plnenia, pri zmene colných a daňových 
predpisov, pri devalvácii a revalvácii a v zmysle zákona č. 18/96 Z.z. o cenách a jeho vykonávacej 
vyhlášky a pri prekročení odchýlky kurzu Sk voči USD o ± 3%. 

III. 

Podmienky platenia a fakturácie 


l. 	Kupujúci zaplatí celkovú kúpnu cenu v prospech predávajúceho po prevzatí tovaru podľa článku L 
tejto zmluvy do 14 dní po prevzatí faktúry. 

2. 	Povinnosť kupujúceho uhradiť kúpnu cenu je splnená až dňom, ku ktorému je celková kúpna cena 
pripísaná na účet predávajúceho. 

3. 	 V pripade omeškania s platbou môže predávajúci účtovať kupujúcemu penále z omeškania vo výške 
0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania 

IV. 

Spôsob a čas plnenia zmluvy 


l. 	Predávajúci dodá tovar podľa predmetu tejto zmluvy do 8 týždňov odo dňa, ako mu bude doručená 
táto kúpna zmluva podpísaná kupujúcim. 

2. 	 Predávajúci zabezpečí inštaláciu techniky podľa bodu L tejto zmluvy ako aj zaškolenie obsluhy do 2 
týždňov od dodávky, resp. podľa dohody. 

V. 
Výhrada vlastníctva 

l. 	Dodaný tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho a odklad nadobudnutia vlastníckeho práva 
kupujúceho k tovaru trvá do doby, keď kupujúci zaplatí jeho celkovú kúpnu cenu. 

VI. 
Nebezpečenstvo škody na tovare 

1. 	 Nebezpečenstvo škody na tovare uvedenom v predmete tejto zmluvy prechádza na kupujúceho od 
doby, keď prevzal tento tovar od predávajúceho. 

VII. 
Záručné a servisné podmienky 

l. 	Záručná doba je 12 mesiacov od inštalácie, najviac však 15 mesiacov od dodania tovaru. V tomto 
tenníne budú bezplatne odstránené funkčné závady spadajúce pod záruku. Záruka je poskytovaná na 
materiál a funkčnosť technických zariadení v rozsahu uvedenom v príručkách dodaných spolu 
s predmetnou dodávkou. 
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2. 	 Záruka platí len pri dodržaní návodov pre prácu dodaných s technikou podľa predmetu tejto zmluvy, 
ako aj pri dodržaní všeobecných zásad a pravidiel pre prácu s laboratórnou technikou a 
elektrotechnikou. 

3. 	 V pripade chyby zavinenej zo strany kupujúceho alebo zásahom tretích osôb, ako aj pri 
neodôvodnenom nahlásení poruchy, resp. servise pri fiktívnej poruche, znáša všetky náklady spojené 
so servisným zásahom kupujúci. 

4. Záruka sa predlžuje o čas plynúci od nahlásenia poruchy do jej odstránenia predávajúcim 

5. 	 Dostupnosť servisu je do 12 - 24 hod. od nahlásenia poruchy na telefónnych číslach: 
- 088 412 5071 
- 0903 730211 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. 	 Vo veciach výslovne neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah riadi všeobecne platnými 
právnymi predpismi a to hlavne ustanoveniami zákona Č. 513/1991 Zb. o kúpnej zmluve. 

2. 	 Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú možné len písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán formou 
dodatkov, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.. 

3. 	 Zmluvné strany súhlasne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodne a vážne prejavenej vôli 
a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú zástupcovia obidvoch zmluvných strán. 

4. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

5. 	 Táto zmluva bola vyhotovená v troch rovllopisoch, pričom kupujúci obdrží dva potvrdené exempláre 
a predávajúci jeden potvrdený exemplár. 

za predávajúceho: 	 za kupujúceho : 

v Banskej Bystrici 	 v Banskej Bystrici 

dňa .l~:.0.:.N.ffq..... 

I:> 'v N E:X: ŠtátnySER V I S spol. s r.o_ 
Gaštanová 10, 97401 Banská Bystrica zdravotný ústav 

Tel.ífax: +421-88-4125071 Banská Bystrica
IČO: 36 030 DRČ: 36030848/ -2

č.ú,· '9;;9 56460267/810 

/F 
Ing. Ján Pivar ek M leonóra, PhD 
konateľ spol. s r.o. 
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