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K Ú P N A Z M L U V A č. 1/2001 


uzavretá podl'a § 409 a nasl. platného Obchodného zákonníka 


'" Clánok 1. 
ZMLUVNÉ STRANY 

1.1 	 Predávaj úci : 

EI-ASCO spol. s.r.o. 
Orenburská 29 
820 II Bratislava 

IČO: 31 342990 
DIČO: 31 342990/801 
Povolenie MZV SR FV-148/2000 

Bankové spojenie: ČSOB Bratislava, č.ú.: 102101873/7500 

Zastúpená: Ing. Beatou Kresánkovou - konateľom spoločnosti 


(ďalej len predávajúci) 

1.2 	 K u P u j Ú ci: 

Štátny zdravotný ústav 

Cesta k nemocnici Č. l 

975 56 Banská Bystrica 


IČO: 606979 

DIČO: 

Bankové spojenie: NBS Banská Bystrica, č.ú.: 19121 312/0720 

Zastúpený: MUDr. Eleonórou Fabiánovou, PhD. - riaditeľkou ŠZÚ 


(ďalej len kupujúci) 

1.3 	 Zmluvné strany prehlasujú, že sú v zmysle § 2 ods. 2 a § 4 Obchodného zákonníka 
subjektami oprávnenými k činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy. 

Článok 2 

PREDMET ZMLUVY 


2.1 	 Predávajúci sa zaväzuje dodávať kupujúcemu podľa tejto zmluvy diagnostiká od firmy 
BIOMEDICA GmbH Wien pre odbor mikrobiológie, v zmysle rokovacieho konania 
zo dňa 15. januára 2001, bližšie špecifikované v prílohe č.l za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve. 



Článok 3 

DODACIE PODMIENKY 


3.1 	 Predávajúci bude kupujúcemu dodávať tovar - diagnostiká od firmy BIOMEDICA 
GmbH Wien v plnom rozsahu sortimentu prezentovanom v katalógu firmy a v prílohe 
Č. 1, na základe kvartálnych objednávkových listov, ktoré budú číslovanými 
dodatkami k tejto zmluve. 

3.2 	 V kvartálnych objednávkových listoch uvedie kupujúci okrem iných obvyklých 
náležitostí množstvo požadovaného tovaru a dodaciu lehotu. 

3.3 	 Dodacia lehota je dohodnutá bežne 2 týždne od obdržania objednávky, v urgentných 
prípadoch je predávajúci povinný dodať tovar ihneď, t.j. do 5 dní od obdržania 
objednávky faxom. 

3.4 	 Dodávka je považovaná za splnenú, ak je tovar dodaný do skladov kupujúceho resp. 
na miesto dodania určené kupujúcim. 

3.5 	 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k tovaru uvedeného v Č1.2, bod 2.1 a 
ČU, bod 3.1 tejto zmluvy, vrátane zodpovednosti za škody, prechádza na kupujúceho 
okamihom odovzdania tovaru do skladov kupujúceho resp. na miesto dodania určené 
kupujúcim, podpísaním dodacieho listu alebo podpísaním dokladu o prevzatí zásielky 
od dopravcu. 

'" Clánok4 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 


4.1 	 Kúpna cena za tovar je stanovená dohodou oboch zmluvných strán na základe ponuky 
predávajúceho na rokovacom konaní zo dňa 15.01.2001. Cena je dohodnutá ako 
jednotková a je uvedená v prílohe č.l pri príslušnom tovare vrátane dopravného do 
skladov kupujúceho. 

4.2 	 Cena za dodaný tovar podľa čiastkovej objednávky bude stanovená ako súčet súčinov 
množstiev jednotlivých druhov tovarov a ich jednotkových cien. 

4.3 	 Kúpna cena podľa ČIA, bod 4.1 tejto zmluvy môže byť menená iba po vzájomnej 
dohode zmluvných strán a to pri zmene kurzového rozdielu ATS voči Sk o 5% a viac a 
pri všetkých zákonných úpravách ovplyvňujúcich tvorbu cien v Slovenskej republike. 

4.4 	 Kúpnu cenu podľa ČIA, bod 4.2 zaplatí kupujúci predávajúcemu formou 
bezhotovostnej platby, na základe doručenej faktúry. 

4.5 	 Predávajúcemu vznikne právo faktúrovať cenu podľa ČIA, bod 4.2 dňom podpísania 
preberacieho protokolu dodacieho listu kupujúcim. 

4.6 	 Splatnosť faktúr je dohodnutá na 60 dní od doručenia faktúry kupujúcemu. 



4.7 	 Predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu rabat 10% podľa katalógových cien 
v ATS za podmienky naplnenia ČI.4, bod 4.6. 
Rabat sa nevzťahuje na <'BULK" balenia diagnostik.. 
Rabat poskytne predávajúci kupujúcemu spôsobom určeným kupujúcim a bude 
špecifikovaný v Dodatku tejto zmluvy. 

v 

Clá no k 5 

PENÁLE A POKUTY 


5.1 	 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúr, predávajúci môže účtovať penále 
za omeškanie vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

5.2 	 V prípade, že predávajúci nedodrží dodaciu lehotu podľa Čl.3, bod 3.3 s tým, že tovar 
dodá v omeškaní, kupujúci môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny 
nedodaného tovaru za každý deň omeškania. 

v 

Clánok6 
, 	 v 

ZARUKA ZA AKOST 

6.1 	 Predávajúci je povinný dodať iba tovar v akosti určenej normam!, za teplotných 
podmienok určených výrobcom. 

6.2 	 Expiračná doba tovaru musí byť minimálne 3 mesiace po dni odovzdania tovaru 
kupujúcemu. 

6.3 	 Kvantitatívne rozdiely má právo kupujúci uplatniť najneskôr do 5 dní od prevzatia 
tovaru, kvalitatívne závady do 6 mesiacov. 

Článok 7 

OSTATNÉ ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 


7.1 	 Kupujúci a predávajúci dohodli platnosť tejto zmluvy na dobu určitú, t.j. do 
31.12.2001 s možnosťou skončenia jej platnosti dohodou alebo výpoveďou. 

7.2 	 Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

7.3 	 Kupujúci má právo uplatňovať objednávky aj počas výpovednej lehoty a predávajúci 
má povinnosť dodať objednaný tovar za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 



Článok 8 , .." 

ZAVERECNE USTANOVENIA 

8.1 	 Pokiaľ táto zmluva neustanoveje inak, riadia sa obchodné vzťahy z nej vyplývajúce 
ustanoveniami platného Obchodného zákonníka. 

8.2 	 Všetky doplnky alebo zmeny tejto zmluvy je možné urobiť na základe dohody oboch 
zmluvných strán, formou písomných, číslovaných dodatkov. 

8.3 	 Zmluvu, ako aj dodatky k nej, môžu podpísať len osoby uvedené v Čl. 1 , bod 1.1 a 1.2, 
ktoré zároveň prehlasujú, že sú k takémuto úkonu podľa zákona oprávnené. 

8.4 	 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých dva obdrží predávajúci a 
dva kupujúci. 

8.5 	 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými 
stranami. 

V Bratislave dňa 15.0/ -Úbr 	 V Banskej Bystrici dňa 1f. 1. Mo1 

JJtl 	 .( ~ 
0"rn7]· 

Ing.Beata Kresánková MUDr. Eleo ra Fabiánová, PhD. 
za predávajúceho za!~pujúceho 

vojtekova
Obdélník

vojtekova
Obdélník



Zoznam diagnostík na uzavretie zmluvy s firmou EI-ASCO 
Príloha č.1 

Nákaza P..č. Názov diaenostika Cenaza 1 balenie zo súťaže 
VHC 7. AntiVHC 70.320,

8. I-BLOTVHC 25.569,
VHA 9. AntiVHAlgM 11.739,20,

10. Anti VHAIgG 10.027,60 
VHD ll. Delta antigén 16.834,40 
CMV 13. AntiCMVIgG 6.662,40 

14. AntiCMVIgM 7.499,80 
EBV 15. Anti EBV VCA IgG 10.924,10 

16. Anti EBV VCA IgM 11.209,
17. ~VEBNA 10.924,10 
18. Anti EBV EA IgG 10.802,
19. I-BLOT 60.630,

Kliešť. 

EncefaL 
24. Anti TBEIgG 13.410,10 
25. Anti TBElgM 14.021,70 

Parvov.B 19 26. Anti Parvo B 19 IgM 25.923,70 
L. borrelióza 27. Borrelia IgG ELISA 4+.~~,+O 'I16".9iJ 

28. Borrelia IgM ELISA 51.155,50 
29. Borrelia I-BLOT 25.067,90 

S1J 


vojtekova
Obdélník


