
KÚPNO PREDAJNÁ ZMLUVA č. SK 1011/2000 

uzavretá podl'a paragrafu 409 až 470 Obchodného zákonníka 

Čl. L 
Zmluvné strany 

1. Predávajúci : 

MEDIC LABOR s.r.o. 

Tel. +421-88-4155008 


+421-88-4154573 

výhradné zastúpenie Fax. +421-88-4155007 

Perkin Elmer 

Kapitulská 8 

97401 Banská Bystrica 

Slovensko 


Zastúpený: Ing. Štefan Laszlo -riaditel' 

IČO : 36015393 

DiČ : 36015393/651 

Bankové spojenie : TATRA BANKA a.s. Banská Bystrica 

Číslo účtu : 2621480034/1100 


lďalej len predávajúci 1 

2. Kupujúci 

ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ ÚSTAV 

Cesta k nemocnici č.1 


975 56 BANSKÁ BYSTRICA 

Tel.: 088-4143214 

Fax.: 088- 4142642 


Zastúpený: MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD. - riaditeľka 

IČO 606979 
DiČ 
Bankové spojenie Národná banka Slovenska, pobočka Banská Bystrica 
Číslo účtu 43 -19121 312/0720 

1ďalej len kupujúci 1 

l 



Čl. II. 
Predmet zmluvy 

1. 	 Predávajúci sa zaväzuje: 

Dodať kupujúcemu UV-VIS spektrofotometer v doleuvedenej konfigurácii: 

C6950811 SYSTEM-LAMBDA EZ201lEZ210 220V 1 
C6957519 CELL CHANGER, MANAUL 4-POS LAMBDA 1 
C6957525 HOLDER-EZ210 RECT LONG PA TH CELL 1 
B0631011 RECTANGULAR CELL 50MM QUARTZ S 5 
B0631 003 RECTANGULAR CELL 10 MMSPEZ.OPT 5 
C6957554 SOFTWARE-EZ210 PE SSW 1 
COMP001 PC WORKSTATION PENTIUM 111700MHz 1 

2. 	 Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za dodaný tovar kúpnu cenu podľa Čl. III. tejto zmluvy 

Čl. III. 
Cena 

1. 	 Podľa zákona Č. 18/1996 2.z Zb. v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na kúpnej 
cene za dodanie tovaru vo výške 548 453, OO Sk. 

3. 	 Cenu predmetu zmluvy, dohodnutú v Čl. III. bode 1. tejto zmluvy je možné meniť len pri zmene colných 
a daňových predpisov, pri devalvácií a revalvácií, a v zmysle zákona Č. 18/96 Z. z. o cenách a jeho 
vykonávacej vyhlášky. 

4. 	 Dohodnutá kúpna cena je stanovená v Sk PI; aktuálnom kurze USD oproti Sk v deň vystavenia "Cenovej 
ponuky·, t. j. dátum - 25.10.2000 podľa kurzu devízy predaj v TATRA BANKE SR. V prípade zmeny 
tohoto kurzu ku dňu vystavenej faktúry - daňového dokladu za predmet dodávky, alebo jej časti o menej 
ako 2 % znáša kUrzový rozdiel predávajúci, v prípade zmeny tohoto kurzu o viac ako 2 % znáša kurzový 
rozdiel kupujúci. 

Zl'ava 20,00% 	 -144 940,00 Sk 

Špeciálna zľava 14,00% -81166,40 Sk 

Spolu Bez DPH 498593,60 Sk 

DPH: 10,00% 49859,36 Sk 

CELKOVE s DPH 

CELKOVE s DPH zaokrúhlenie 

548 452,96 Sk 

548 453,00 Sk 

Dovozná prirážka 3% 
Colné a certifikačné poplatky 3,5% 

14044,90 Sk 
16385,70 Sk 
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Cena zahrňuje: 
• 	 dopravu a poistenie dodávky na miesto určenia, balné 
• 	 inštaláciu prístroja servisným technikom firmy 
• 	 zaškolenie obsluhy 
• 	 časovo neobmedzený informační servis a technickú podporu od špecialistov firmy Perkin 

Elmer s napojením na sief užívatefov 
• 	 záruku po dobu 12 mesiacov od inštalácie 
• 	 colné poplatky 
• 	 dovoznú prirážku a certifikačný poplatok 
• 	 DPH 

Čl. IV. 
Platobné podmienky 

Platba v prospech : 

Medic Labor s.r.o. 

výhradné zastúpenie 

Perkin Elmer 

Kapitulská 8 


97401 Banská Bystrica 

č.účtu: 2621480034/1100 

TATRA BANKA Banská Bystrica 


Termín dodania sa začne počítaf odo dňa uzatvorenia kúpno-predajnej zmluvy. 

Prvú splátku vo výške 307 091,00 Sk v termíne 4.štvrt'roka 2000 na základe faktúry s platnosfou 14 dní. 

Druhú splátku vo výške 241 362,00 Sk neuhradeného zostatku kúpnej ceny v termíne do 30.06.2001 na 
základe faktúry s platnosfou 14 dní. . 

V prípade neuhradenia faktúry (daňového dokladu) do 14 dní od jej vystavenia sa nezaplatená 
čiastka úročí 0.05 % za každý deň. 
V prípade zmien financovania nákupu predmetu zmluvy zo strany MZ SR Bratislava, ako zriaďovateľa 
kupujúceho, bude upravená výška splátok dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude tvorif neoddelitefnú súčasf 
kúpnej zmluvy. 

Čl. V. 
Tennín plnenia 

• 	 do 8 týždňov od podpísania kúpno-predajnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami 

ČI. VI. 

Zmluvné pokuty 


1. 	 Kupujúci pri porušení doby splatnosti faktúr zaplatí predávajúcemu penále vo výške 0.05% z celkovej 
fakturovanej čiastky za každý deň omeškania, omeškanie sa nevzfahuje na úpravy úhrad uvedených 
v čl. IV. dohodnutých v prípadných dodatkoch k zmluve. 

2. 	 Predávajúci pri porušeni dohodnutého termínu dodávky zaplati kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 
0.05% z ceny za každý započatý deň po dohodnutom termíne. 
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Čl. VII. 

Doklady vzťahujúce sa na tovar 


Sprievodné doklady: 
• 	 dodací list 
• 	 záručný list s dížkou 12 mesiacov 
• 	 návod na obsluhu v slovenskom jazyku 
• 	 technickú dokumentáciu v slovenskom jazyku 
• 	 certifikát ISO 9001 
• 	 vyhlásenie o zhode 

Servisné služby: 
• 	 Záručný a pozáručný servis bude vykonaný v časovom rozmedzí 1 najviac 2 dní od 

nahlásenia poruchy. 
• 	 Záručný servis pokrýva všetky náklady na odstránenie závady včítane spotrebovaného 

materiálu. 
• 	 Cena za hodinu práce servisného technika pri pozáručnom servise je 900 .- Sk. 
• 	 Cena za dopravu je podľa normy stanovenej ministerstvom financií o cestovných 

náhradách. 
• 	 Sídlo servisnej organizácie je v Banskej Bystrici. 
• 	 Náhradné diely sú plne dostupné a zabezpečené 

Čl. VIII. 

Vznik, zmena a zánik zmluvy 


1. 	 Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej potvrdenia oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
2. 	 Túto zmluvu je možné meniť výlučne formou písomnou, vzájomne odsúhlasených a potvrdených 

zmluvnými stranami. 
3. 	 Zmluva zaniká dňom v nej uvedeným. 
4. 	 Ďalšie vzťahy v tejto zmluve neupravené sa primerane riadia ustanoveniami obchodného zákonníka. 

Čl. IX. 

Záverečné ustanovenie 


1. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dva. 

· Bst' . vih. L"cov 	 Banskej y nCI ......................... . 


za predávajúceho : 
Ing. Štefan Laszlo 
riaditeľ spoločnosti

1 

ME~< s.r.o. 
~ plŤulsk' 8 

4 00_ BANSKÁ BYSTRICA 
leo: 36 015 393 

6. 	·f(. ?<?~ eJ 
V Banskej Bystrici ........................ 


za kupujúceho: 
MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD. 
riaditeľka ŠZÚ 

@#n,
ŠJátny 

Zdravotný ústav 
BanSké,. Bvstrica4 

vojtekova
Obdélník

vojtekova
Obdélník


