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KÚPNO PREDAJNÁ ZMLUVA č. SK 1006/2000 

uzavretá podra paragrafu 409 až 470 Obchodného zákonníka 

1 . Predávajúci : 

MEDIC LABOR s.r.o. 

výhradné zastúpenie 
Perkin Elmer 
Kapitulská 8 
974 01 Banská Bystrica 
Slovensko 

Čl. I. 

Zmluvné strany 


Tel. +421-88-4155008 
+421-88-4154573 

Fax. +421-88-4155007 

Zastúpený: Ing. Štefan Laszlo -riaditer 

IČO : 36015393 
DiČ : 36015393/651 
Bankové spojenie : TATRA BANKA a.s. Banská Bystrica 
Číslo účtu : 2621480034/1100 

/ďalej len predávajúci / 

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. - riaditerka 

IČO 

DiČ 

Bankové spojenie 
Číslo účtu 

/ ďalej len kupujúci / 

1. Predávajúci sa zaväzLtie : 

606979 

Národná banka Slovenska, pobočka Banská Bystrica 
916 - 19121 312/0720 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 


Dodať kupujúcemu atómový absorpčný spektrofotometer (rozpis viď príloha), ktorý bol vybraný na 

základe výsledkov verejnej súťaže uverejnenej v OV č.17/2000 z 21.8.2000 a rámcovej zmluvy 

Č. 13/2000 uzavretej dňa 30.10.2000 medzi ŠZÚ Prešov ako vyhlasovateľom verejnej súťaže 

a predávajúcim ako víťazom súťaže. 


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

2497 740,30 Sk 

(rozpis viď príloha - Cenová ponuka): 


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 užívateľov 
• 	 záruku po dobu 12 mesiacov od inštalácie 
• 	 colné poplatky 
• 	 dovoznú prírážku a certifikačný poplatok 

• 	 DPH 

2. 	 Cenu predmetu zmluvy, dohodnutú v Čl. III bode 1. Tejto zmluvy je možné menif 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. 

3. 	 DOhodnutá kúpna cena je stanovená v Sk pri aktuálnom kurze USD oproti Sk v deň vystavenia 
"Cenovej ponuky", t. j. dátum - 25.09.2000 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. 

Čl. IV. 
Platobné podmienky 

Platba 	v prospech : 

Medic Labor s.r.o. 

výhradné zastúpenie 

Perkin Elmer 

Kapitulská 8 


974 01 Banská Bystrica 

Č. účtu: 2621480034/1100 

TATRA BANKA Banská Bystrica 


Termín dodania sa začne počítaf odo dňa uzatvorenia kúpno-predajnej zmluvy. Úhrada faktúry 
za tovar je akceptovateľný formou predbežne stanovených splátok: Prvú splátku vo výške 865 513,00 Sk 
v termíne 4.štvrťroka 2000 na základe faktúry s platnosťou 14 dní. 
Druhú splátku vo výške 45% neuhradeného zostatku kúpnej ceny v termíne do 30.06.2001 na základe 
faktúry s platnosťou 14 dní. 
Tretiu splátku vo výške zostatku kúpnej ceny v termíne do 31.12.2001 na základe faktúry s platnosťou 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 neoddeliteľnú 
súčasf kúpnej zmluvy. 

Čl. V. 
Tennín plnenia 

• 	 do 8 týždňov od podpísania kúpno-predajnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami 
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Čl. 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 nevzťahuje na úpravy úhrad 
uvedených v čl. IV. dohodnutých v prípadných dodatkoch k zmluve. 

2. 	 Predávajúci pri porušení dohodnutého tennínu dodávky zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo 
výške 0.05% z ceny za každý započatý deň po dohodnutom tenníne. 

Čl. VII. 

Doklady vzťahujúce sa na tovar 


Sprievodné doklady: 
• 	 dodací list 
• 	 záručný list s d(žkou 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 nonny 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 účinnosf dňom jej potvrdenia oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Túto zmluvu 
je možné meniť výlučne fonnou písomnou, vzájomne odsúhlasených a potvrdených zmluvnými 
stranami. 

2. 	 Zmluva zaniká dňom v nej uvedeným. 
3. 	 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. 

k 'B t" (.dl . .fooo 	 v Banskej Bystrici ...f.:!(.. .?'?~~v 	 Bans ej ys nCI ........................ .. 


ŠtátnyMEDIC - LABOR s.r.o. 
Za predávajúceho: Kapitulská 8 Za kupujúceho: :dravotný Ústav 

974 OO Bl'\NSKÁ BYSTRtCA anská Bystri 
Ipg;:ŠlefeIllUlSiJo MUDr. Eleonóra Fabiálf(J\tá, PhD. Ca 

,/iiáditef spoločnosti riaditeľka ŠZÚ 

"'J
L/'-
~) 
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vojtekova
Obdélník

vojtekova
Obdélník



MEDIC LABOR s.r.o.•
výhradné zastúpenie 
Perkin Elmer 
Kapitulská 8 
97401 Banská Bystrica 
Slovak Republic 
tel. +421-88-4155008, 4154573 
fax. +421-88-4155007 
e-mail: pesk@perkin-elmer.sk 
www : http://www.perkin-elmer.sk 

l). 

ParklnE~mer" 
i~ 

ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ ÚSTAV 
Cesta k nemocnici ~1 
975 56 BANSKÁ BYSTRICA 

Predmet: Atómový absorpčný spektrofotometer AANAL YST 700 s príslušenstvom 

CENOVÁ PONUKA 

/83120082 AANALYST700AASPECTROMETER l ~ 290 500,00 2290500,00 
II'. AUTOPREP 50 AUTOMATIC DILUTER SYSTEM l 1247500,00 247500,00 

/83121402 AA WINLAB FOR 6001700/800 l 108000,00 108000,00 

'BOI98072 CIRC. COOLING SYSTEM 1 153000,00 153000,00 

93031910 EXHAUSTHOOD II pO 750,00 óO 750,00 

N3050115 CD LUMINA HCL 1 25200,00 25200,00 
N3050157 PB LUMINA HCL l ~5 200,00 25200,00 

~3050152 NI LUMINA HCL 1 21150,00 21150,00 
N3050119 CR LUMINA HCL l 21150,00 ~1150,00 

N3050102 AG LUMINA HCL l 21 150,00 121 150,00 
N3050145 MN LUMINA HCL l 21 150,00 21 150,00 
N3050121 CU LUMINA HCL l 21 150,00 :21 150,00 

1N3050126 FE LUMINA HCL l 21 150,00 ~1 150,00 

tN3050172 SE LUMINA HCL 1 29250,00 ~9 250,00 

ICOMMPCl PC COMPUTER PENTIUM III 500 MHZ l 76500,00 ~6 500,00 

Spolu 3 142 800,00 Sk 


Zl'ava 15,00% -471420,00 Sk 


Špec.zl'ava 15,00% -400707,00 Sk 

Spolu bez DPH 2 270 673,00 Sk 
;;;;..D-"-PH----':___IO-'-,O_O_%'--___~_________~_____ 227067,30 Sk 

CELKOVE 2 497 740,30 Sk 

Dovozná prirážka 3 % 63963,00 Sk 

Colné a certifikačné poplatky 3,5 % 74623,00 Sk 

• 	 Cena d'a1ej zahrňuje: dopravu a poistenie dodávky na miesto určenia, balné, inštaláciu prístroja servisným 
technikom firmy, zaškolenie obsluhy, časovo neobmedzený informačni servis a technickú podporn od 
špecialistov firmy Perkin Elmer s napojenim na sieť užívateľov, záruku po dobu 12 mesiacov od inštalácie. 
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