
IICanberra-Packard s.r.o. 
./, 

KÚPNA ZMLUVA 

uzatvorená v súlade s Obchodným zákonníkom č.513/1991 a jeho neskoršími 
novelami. 
Objednávka kupujúceho :Gamaspektrometrický systém 
Refer.číslo predávajúceho :CPSK 20/33/01 

Čl. 1. z~uvné strany 

1.1 	 predávajúci Canberra-packard spoločnosť s r.o. 
L.Svobodu 17, 976 32 Badín 

Štatutárny zástupca: Ing.JaroslavŠaling, konateľ spoločnosti 
IČO: 31 576 303 
DRČ: 31 576 303 / 851 
Bankové spojenie: VÚB, pobočka Banská Bystrica 
Číslo účtu: 1222543 312 / 200 
Tel. : 088 / 4182 414 
Fax. : 088 / 4182 416 
E-mail: cpsk@cpsk.sk 

1 . 2 Kupujúci 	 Štátny zdravotný ústav Banská Bystrica 

Cesta k nemocnici 1 
974 OO Banská Bystrica 

Štatutárny zástupca: MUDr.Eleonóra Fabianová pho. 

IČO: 606 979 

Bankové spojenie: NBS, Banská Bystrica 

Číslo účtu: 916 - 19121 312/0720 

tel. : 088/ 433 5733 

Fax: 088/ 414 2642 


Čl. 2. Predmet plnenia 

2.1 	 Predávajúci sa zaväzuje dodať a kupujúci sa zaväzuje odobrať a 
zaplatiť tovar, ktorý je predmetom tejto zmluvy, v súlade s 
Obchodným zákonníkom (ďalej len OZ)č. 513/1991 Zb. 

2.2 	 Predmet kúpnej zmluvy : 
Gamaspektrometrická súprava 1 ks 
Presná špecifikácia je uvedená v technickej časti - Príloha 1. 

Čl. 3. Dodanie tovaru 

3.1 	 Odovzdanie a prevzatie tovaru sa realizuje nasledovným spôsobom: 
odoslanie tovaru zabezpečuje predávajúci. Predávajúci je povinný 
tovar zabaliť alebo inak vhodne zabezpečiť pre prepravu do miesta 
určeného kupujúcim. 
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3.2 	 Termín dodávky predmetu zmluvy je do 31.12.2000, ak rámcová kúpna 
zmluva bude zmluvými stranami podpísaná do 2.11.2000. 

3.3 	 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu ako súčasť predmetu kúpy 
doklady nutné k prevzatiu a uz~vaniu tovaru It.j. dodací list, 
zárucny list, preberací protokol a manuál v slovenskom jazykul 
najneskôr k termínu dodania tovaru. Nesplnenie tejto povinnosti bude 
považované za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci bude oprávnený 
postupovať podľa § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

3.4 	 Dodávka je považovaná za splnenú až po overení množstva a funkčnosti 

dodaného tovaru kupujúcim. O prebratí tovaru kupujúcim bude 
vyhotovený preberací protokol podpísaný zástupcami zmluvných strán. 

3.4. 	 Dodávka sa rozumie: CIP ŠZÚ Banská Bystrica 

Čl. 4 Cena , fakturácia a platobné podmienky 

4.1 	 Celková cena predmetu plnenia: 2 542 080,00 Sk 

Základná cena 1 984 000,00 Sk 

CLO 25 012,00 Sk 

DPR 3 % 57 720,00 Sk 

DPH 23 % 475 348,40 Sk 

Cena s DPH 2 542 080,40 Sk 


4.2 	 Fakturácia. 
Predávajúci je povinný tovar vyfakturovať do 14 dní od splnenia 
dodávky. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené § 15 
zák. č. 289/1995 Zb .. Ak tento neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek údaj, 
požadovaný v tomto bode, je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej 
úhrady. 

4.3 	 Cenou uvedenou v tejto zmluve sa rozumie cena pOdľa § 744 platného 
Obchodného zákonníka, stanovená pri kurze meny lISKlUSD" v deň 
podpísania tejto zmluvy, a ak dôjde po uzavretí tejto zmluvy ku 
kurzovým zmenám viac ako 5 %, kupujúci je povinný zaplatiť 
predávajúcemu sumu zníženú alebo zvýšenú tak, aby suma v mene "USD" 
zostala nezmenená 

4.4 	 Platobné podmienky. 
Kupujúci uhradí tovar podľa nasledovného splátkového kalendára: 

• 	 635 520.- Sk, po dodaní tovaru, na základe faktúry - daňového 
dokladu 

• 	 1 906 560.-Sk, do 31.03.2001 
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4.5 	 V prípade regulačných opatrení Ministerstva financií SR, uhradí 
kupujúci 75% ceny dodávky, t.j. 1906 560.- najneskôr do 31.12.2001. 

Čl. 	 5. Kvalita, záruka a servis 

5.1 	 Predávajúci poskytne záruku na akosť tovaru po dobu 12 mesiacov odo 
dňa inštalácie, alebo 15 mesiacov od dátumu dodania, podľa toho, čo 

nastane skôr. 

5.2 	 V prípade zistenia vád dodaného tovaru počas tejto záručnej doby je 
predávajúci povinný bezplatne odstrániť oznámené vady, pokiaľ sú 
tieto odstrániteľné. V opačnom prípade je predávajúci povinný dodať 
náhradný tovar toho istého druhu.V prípade dodania tovaru s vadami 
je kupujúci oprávnený tovar vrátiť. 

~ 5.3 	 Záručný a pozáručný servis zabezpečuj e firma Canberra-packard 
vlastnými vyškolenými technikmi. Firma má certifikáciu Ústavu 
legálnej metrológie na opravy prístrojov jadrovej techniky. 

Čl. 6. Sankcie 

6.1 	 V prípade omeškania s úhradou faktúry je kupujúci povinný zaplatiť 
predávajúcmu úrok z omeškania vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby 
určenej NBS k prvému dňu omeškania z faktúrovanej ceny. 

6.2 	 V prípade, že nastane situácia podľa čl. IV., bod 4.5 tejto zmluvy, 
predávajúci sa zaväzuje, že nebude účtovať úrok z omeškania za 
nedodržanie splátkového termínu do 31.3.2001. Zároveň sa kupujúci 
zaväzuje písomne oznámiť predávajúcemu v dostatočnom časovom 
predstihu, že vznikla situácia podľa čl. IV., bod 4.5 zmluvy. Pri 
dodržaní tejto podmienky sa predávajúci zaväzuje neúčtovať 
kupujúcemu ani zmluvnú pokutu. 

Čl. 	 7. Vlastnícke právo 

7.1 	 Predávajúci prehlasuje, že je vlastníkom tovaru, ktorý je predmetom 
kúpy a tento nie je zaťažený právom tretej osoby. 

7.2 	 Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru, ktorý je predmetom tejto kúpnej 
zmluvy po úplnom zaplatení faktúry, vrátane DPH. 

Čl. 8. Vyššia moc. 

8.1 	 Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu 
plnenia, je predávajúci povinný okamžite oznámiť kupujúcemu situáciu 
ohľadne možnosti realizácie dodávok. 
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Čl. 9. Platnosť zmluvy 

9.1 	 Pre platnosť tejto zmluvy a jej dodatkov je potrebná dohoda vo 
všetkých ustanoveniach. 

9.2 	 Akákoľvek zmena kúpnych podmienok má platnosť len vtedy, ak je 
urobená písomnou formou a je vzájomne odsúhlasená zmluvnými 
stranami. 

9.3 	 Pre vzťahy nerlesené v tejto zmluve platia príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych noriem. 

9.4 	 Táto zmluva vstupuje do platnosti dňom podpisu zmluvnými stranami. 

9.5 	 Vyššie uvedené zmluvné strany súhlasne prehlasuj ú, že im nie sú 
známe skutočnosti, ktoré by bránili uzavretiu tejto kúpnej zmluvy. 
Zmluva bola vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, tri pre kupujúceho a 
jedno pre predávajúceho, obsahuje 6 listov, vrátane Prílohy 1. 

V Banskej Bystrici dňa CilljJcCó V Badíne idňa G./J,lttľC 
Za kupujúceho: Za predávajúceho: 

. Štátn 

Zdravotn - .Y 


Bansk - Y Ustav 

a ~ _8 Ystr i c a i 


~,tľ. l 
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príloha 1 

1 GC2520 

1 7935SL-2 

1 7413 

1 1300 

Technická špecifikácia 

Koaxiálny germániový detektor 
relatívna účinnosť minimálne 25% 
rozlíšenie lepšie ako 2.0 keY pri 1.3 MeV 

MAC dewarová nádoba 
2 dni doba výdrže dusíkovej náplne 
2.5 litra 

ľubovoľnosť pracovnej polohy 

slim line model 


Trojnožka pre slim line MAC alebo BIG MAC 
skladateľná 

pre umiestnenie detektora vo výške od 30 cm do 1,2 m 
odolná konštrukcia 

Inspector 2000 DSP prenosný integrovaný 
mnohokanálový analyzátor 

digitálny signálny procesor 
digitálne spracovanie dát od predzosilovača 
komunikácia a ovládanie jednotky z PC, prenos dát na PC 
USB a RS232 konektor 
digitálny stabilizátor 
pamäť na namerané spektrum 
Inspector/Genie2000 Basic spektroskopický emulačný SW 

o MCA display 
o variantná kalibrácia 
o 	 vyhladáyanie multipletov a koplexná 


identifikácia zmesných spektier 

o simultánne naberanie dát a ich spracovávanie 
o interaktívne i dávkové ovládanie 
o multitasking 

pracovná teplota O - 50°C 
vlhkosť do 80% nekondenzujúca 
práca s plne nabitou batériou typu 1331 typ. 10 hodín 
možnosť napa]ania zo siete a 12 V automobilovej batérie 
možnosť prepnutia pre prácu s HPGe alebo NaI(TI) 
detektorom 

možná výmena batérií za chodu prístroja 

nabíjačka batérií zo siete 230 VAC 

sieťévý adaptér 

batéria 

kompozitný kábel 3 m 

digitálny osciloskop 

PHA a MCS mód 

HV PS do ± 5000V 20~A; do ± 1300V 300~A 


pri strate chladenia automatické vypnutie HV 

zdroj napájania pre predzosilovač 


zosilovač a ADC združené do jednej jednotky: 

o 	 integrálna nelinearita ~±O.025% 
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o 	 diferenciálna nelinearita ~ ±1% 
o možnosť nastavenia 	Pole-Zero 
o možnosť nastavenia 	tvarovacích konštánt 
o 	 16 k pamäte, 28 bit/kanál 
o 	 PHA mod 16384,8192,4096,2048,1024,512,256 kanálov 
o rise time od O,4~s 	po 38~s 
o 	 fIat top od O do 3~s 

Genie 	2000 Gama Analýza 8W 
o odčítanie pozadia 
o korekcia účinnosti 
o identifikácia rádionuklidov 
o automatická korekcia interferencii 
o MDA 
o výpočet váženej strednej aktivity 
o obsahuje knižnicu nuklidov 
o generátor reportov 

180C8 
o 	 software pre matematickú kalibráciu 

spektroskopického systému 
o 	 umožňuje rýchlu, nenákladnú a jednoduchú 

kalibráciu pre geometrie box, cylinder, potrubie, 
pravouhlá rovina, Marinelliho nádoba, kruhová 
rovina, sféra, exponenciálna kruhová rovina 

o 	 účinnostná kalibrácia bez použitia RA štandartov 
o 	 vyžaduje ISOXCAL charakterizáciu detektora pre 

každý detektor 
modelovanie možné i v terénnych podmienkách 

1 1312 	 Inspector 2000 autoadapter/nabíjačka 

1 Notebook Toshiba Pentium 400MHz 
3GB HD 
32 MB RAM 
1. 44 FDD 
24 speed CD-ROM 


Windows 98 


1 Kompozitný kábel 7.5 m 
pre spojenie 1nspector2000 S polovodičovým detektorom 

1 180XCAL Charakterizácia nového HPGe detektora Canberra 
cena platí iba pri súčasnej objednávke detektora 

1 TRA48CHW 4 denné školenie vo 8chwadorfe/Rakúsko 
nezahŕňa ubytovanie ani cestovné náklady 

1 CIP 	 Transport a inštalácia 1 spektroskopického systému 
na pracovisko 
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