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Rámcová kúpna zmluva 

uzatvorená medzi 

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

zástupca: Ing. Ján Pivarček, konateľ spoločnosti 

IČO: 36 030 848 

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


(ďalej nazývanou ako predávajúci na strane jednej) 

a 


firmou: 	 Štátny zdravotný ústav v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici l, 

975 56 Banská Bystrica 

zastúpenou: MUDr. Fabianovou Eleonórou, PhD, riaditeľkou ŠZÚ 

IČO: 606979 

bankové spojenie: 19121 312/0720 NBS B. Bystrica 

(ďalej nazývanou ako kupujúci na strane druhej) 

I. 
Predmet plnenia 

l. 	 Predmetom tejto zmluvy je uzatvorenie rámcovej zmluvy na dodávku mikrobiologických diagnostík 
vyhlásených vo verejnej súťaži, ktorá bola zverejnená v Obchodnom vestníku 23/2000 pod číslom 
SO 5570 pre II. okruh: vírusové, parazitárne a bakteriálne ochorenia. Kupujúci sa zaväzuje, že na 
základe tejto zmluvy uzavrie s predávajúcim ročné čiastkové kúpne zmluvy na dodávku diagnostík 
podľa prilohy Č. l tejto zmluvy. 

II. 

Kúpna cena 


l. 	 Kúpnou cenou sa rozumie konečná cena tovaru vrátane DPH, cla, obalu a dopravy. 

2. 	 Kúpna cena tovaru na jednotlivé položky je uvedená v prilohe Č. l tejto zmluvy. 

3. 	 Kúpnu cenu, dohodnutú v článku II. ods. 2. tejto zmluvy je možné meniť len pri zmene: 
zákonnej sadzby dane z pridanej hodnoty v čase zdaniteľného plnenia, 
colných a daňových predpisov, 
pri devalvácii a revalvácii a v zmysle zákona Č. 18/96 Z.z. o cenách a jeho vykonávacej 
vyhlášky 
pri zmene cien predmetu zmluvy na svetových trhoch 
a pri prekročení odchýlky kurzu Sk voči DEM o ± 3% ku dňu uzavretia zmluvy. 

4. 	 Celková kúpna cena pre jednotlivé dodávky bude daná súčtom cien jednotlivých položiek 
v závíslosti na množstve a type objednaných diagnostík. 

III. 

Podmienky platenia a fakturácie 


l. 	Kupujúci zaplatí celkovú kúpnu cenu v prospech predávajúceho po prevzatí tovaru do 14 dní po 
prevzatí faktúry. 

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


Spôsob a čas plnenia zmluvy 


1. 	 Predávajúci dodá tovar na základe štvrt'ročných objednávok do 4 týždňov od doručenia objednávky, 
v RÚmoriadnych situáciách pri dielčich objednávkach do 5 týždňov od doručenia objednávky. 

2. 	 Tovar bude dodávaný v izolačných krabiciach., na ktorých bude viditeľne uvedený spôsob 
a podmienky skladovania. 

3. Miestom dodania je Štátny zdravotný ústav, Cesta k nemocnici l, 975 56 Banská Bystrica 

VI. 

Nebezpečenstvo škody na tovare 


l. 	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 sa zhoduje s dobou expirácie uvedenej na obale pri dodržaní skladovacích podmienok 
uvedených na obale. 

2. 	 Záruka platí len pri dodržaní návodov pre prácu, ako aj pri dodržaní všeobecných zásad a pravidiel 
pre prácu s laboratórnymi diagnostikami. 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

l. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán. 

2. 	 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. 

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 a je platná do 
31.12.2003. 

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

za predávajúceho: 	 za kupujúceho: 

'l~ I ~ľl 	 . fl ~ ,;Ú.'" A

dňa .. !.: ... :.: ...... ~ ...... , .. . 	 dňa .... : ...... ,.,., ............ . 


v .... !. ... f.p~ ::::......... 

Stáltl Y 


Ldravotny dstav 

Bsnsks Bvstrica 


podpis štatutárneho zástupcu 	 podpis štatutárneho zástupcu 
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Príloha č.l 
ku Kúpnej zmluve 

Dodá\'atel': 	 DYNEX Servis spol. s r.o. 

Gaštanová 10 tr 088/4125071 
974 Ol Banská Bystrica Fax: 088/4125071 Dátum: 18.1.2001 
Iéo: 36 030 848 E-mail: dynex@isternet.sk Platnost' do: 

DIČ: 36 030 848/851 

Odberateľ: 	 ŠZÚ Banská Bystrica 

Cesta k nemocnici č.l tr 
97401 Banská Bystrica Fax: 

E-mail: 

-

Specifiká{'i~l tovaru/služb~' 	 V~J'Qbca Z;lkl.cena 

Rubella 

El 2590·9601 G anti Rubella IgG Euroimmun 96 x 01 5830 Sk 10% 583 Sk 6413 Sk 

El 2590-9601 M anti Rubella IgM Euroimmun 96 x 01 7260 Sk 10% 726 Sk 7986 Sk 

El 2590-9601 G anti Rubella test avidity Euroimmun 96 x 01 7260 Sk 10% 726 Sk 7986 Sk 

Mumps 

El 2630·9601 G anti Mumps IgG Euroimmun 96x01 5830 Sk 10% 583 Sk 6413 Sk 

El 2630-9601 M anti Mumps IgM Euroimmun 96 x 01 7260 Sk 10% 726 Sk 7986 Sk 

Morbílli 

El 2610-9601 G anti Measles IgG Euroimmun 96 x 01 5830 Sk 10% 583 Sk 6413 Sk 

El 2610-9601 M anti Measles IgM Euroimmun 96 x 01 7260 Sk 10% 726 Sk 7986 Sk 

Chlamýdíe 
El 2191-9601 M Ch. trachomatis IgM Euroimmun 96x01 7260 Sk 10% 726 Sk 7986 Sk 

Toxoplazmóza 
El 2410-9601 M anti T oxoplazma Gondíi Euroimmun 96 x 01 7260 Sk 10% 726 Sk 7986 Sk 

El 2410-9601 A anti Toxoplazma Gondii Euroimmun 96 x 01 5830 Sk 10% 583 Sk 6413 Sk 

Helicobacter pylori 

El 2080-9601 A anti Helicobacter IgA Euroimmun 96 x 01 5830 Sk 10% 583 Sk 6413 Sk 

El 2080-9601 G anti Helicobacter IgG Euroimmun 96x01 5830 Sk 10% 583 Sk 6413 Sk 

Echinococcus 

IF 2320-1005 G Echinococcus granulosu Euroimmun 10 x 05 5180 Sk 10% 518 Sk 5698 Sk 

IF 2320-1005 M Echinococcus granulosu Euroimmun 10 x 05 5180 Sk 10% 518 Sk 5698 Sk 

POTlllh.o,·á ,'cn a .i(~ knnd·'nil. ,ráhmc cla, DPH, dnJlr:n~, 

!\lmrlst~"nÍl :1:1'1\' a: dodavatel' poskytuje na každých odobratých 9 súprav z jednotlivých typov 
desiatu súpravu zdarma 

Dodacia doha: do 1 dňa od obdriania objednávky, v prípade rámcovej štvrťročnej objednávky 
Platba: splatnosť faktúry do 14 dní od \'Ystavenia prevodným príkazom z účtu 

Doba záruk~: záručná doba sa zhoduje s dobou expirácie, ktorá je u\'edená na obale. 

Ponub.'U zpracoval: Ing. Pivarček Ján 

DYNEX TECHNOLOGIES spol. s r.o. DYNEX Servis spol. s r.O. 
Na Čihadle 32, 160 OO Praha El Gaštanová 10 
Tel.: +420-2-24313375 97401 Banská Bystrica 
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