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KÚPNA ZMLUVA 

uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

medzi týmito zmluvnými stranami: 

Predávajúci: 	 INFORAMA, A.S. 
POLORECKÉHO 3 
851 04 BRATISLAVA 
zastúpený: 
RNDr. PhMr. Imrichom Daubnerom, DrSc. 
štatutárnym zástupcom 
(ďalej len "predávajúci") 
IČO: 35729864 
DIČ: 35729864/604 
Č. ÚČTU: 2629003590/ 1100 

Kupujúci : 	 ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ ÚSTAV BANSKÁ BYSTRICA 
Cesta k nemocnici č.I 
P.O.Box DAO 
975 56 Banská Bystrica 
zastúpený: 
MUDr. Eleonórou Fabiánovou, CSc., 
riaditeľkou ŠZÚ 
(ďalej len "kupujúci") 
IČO: 606979 
Č. ÚČTU: 19121312/0720 

podľa ktorej sa za podmienok ďalej dojednaných v tejto zmluve predávajúci zaväzuje dodať 
tovar kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje tovar prevziať a včas zaplatiť. 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

Ll Predmetom tejto zmluvy je Kúpna zmluva pre rok 2001 na dodávku produktov pre 
diagnostiku vírusových hepatitíd, diferenciálnu diagnostiku vírusových hepatitíd a iných 
vírusových ochorení firmou Inforama, a.s., ďalej len lIdiagnostiká". 

Článok II. 
Kúpna cena 

2.1 	 Ceny v Sk za jedno balenie sú uvedené v prílohe č. 1 zmluvy, ktorá je jej neoddeliteľnou 
súčasťou. 

2.2 Ceny sú garantované počas zmluvného obdobia. 
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2.3 	 Konečná fakturovaná cena v Sk je stanovená podľa kalkulačného vzorca: Cena vo FRF x 

aktuálny kurz v deň fakturácie tovaru + IO % DPH. Táto cena je pre odberateľa výsledná a 
zahŕňa v sebe prepravné náklady, clo, obchodnú a dovoznú prirážku, balenie a DPH. 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

3.1 Kupujúci sa zaväzuje odoberat' od predávajúceho diagnostiká pre potreby ŠZú. 
3.2 	 Predávajúci sa zaväzuje zabezpečovať pre kupujúceho dodávky diagnostík. Záväzným 

podkladom pre dodávku diagnostík je objednávka kupujúceho. 
3.3 	 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávky kupujúceho, ktoré sa predávajúci zaväzuje 

akceptovať, musia byť písomné, zaslané poštou, faxom alebo doručené osobne. 
3.4 	Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet obstarávania v požadovanej kvalite podľa 

dispozície kupujúceho vlastnými dopravnými prostriedkami pri dodržaní prepravných 
podmienok, stanovených výrobcom. 

3.5 	 Dodávky sa uskutočnia na základe štvrťročných objednávok kupujúceho s možnosťou 
zmeny dohodnutého množstva pre prípad operatívneho riešenia mimoriadnych situácií 
s možnosťou dodávky do 24 hodín. 

3.6 	 Miestom plnenia dodávok je ŠZÚ Banská Bystrica, Cesta k nemOCnIci č.l, 975 56 Banská 
Bystrica. 

3.7 	Pri zistení nedodržania výrobcom stanovených kvalitatívnych parametrov diagnostík zo 
strany predávajúceho alebo po uplynutí viac ako 3/4 expiračnej doby v čase dodávky, ak sa 
obe strany nedohodnú inak, má kupujúci právo dodávku vrátiť. 

3.8 	 Prípadnú reklamáciu bude predávajúci riešiť za predpokladu, že bude oznámená 
predávajúcemu do lOdní od doručenia zásielky s uvedením čísla faktúry a reklamovaného 
množstva diagnostík. 

3.9 Expedičným miestom predávajúceho je Bratislava. 
3.10 V prípade nepredvídaných udalostí (netýka sa zmien dohodnutej ceny z akýchkoľvek 
dôvodov), na ktoré predávajúci preukázateľne nemá vplyv, a ktoré zabránia, resp. zasiahnu do 
výroby, resp. do dodávky, môžu byť dodávky predmetu zmluvy zadržané, resp. zrušené až po 
vzájomnej dohode predávajúceho s kupujúcim. 

Článok IV. 

Fakturácia a platobné podmienky 


4.1 	 Predávajúci bude spolu s dodávkou diagnostík zasielať kupujúcemu faktúry so 120 
dennou lehotou splatnosti. Súčasťou faktúry je i dodací list. Kupujúci sa zaväzuje uhrádzať 
faktúry v 120 -dňovej lehote splatnosti prevodným príkazom z bežných výdavkov štátneho 
rozpočtu ŠZÚ Banská Bystrica. Za dátum úhrady sa považuje deň pripísania úhrady na 
účet predávajúceho. Kupujúci neposkytuje preddavok na úhradu. 

4.2 	 V prípade oneskorenej úhrady zaplatí kupujúcí predávajúcemu za každý deň omeškania 
ušlý úrok podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

4.3 	 V prípade nedodržania dodacíeho termínu má kupujúci právo penalizovať predávajúceho 
vo výške 0,06 % za každý deň omeškania z ceny dodávky. 

4.4 	Kupujúci sa zaväzuje znášať v priebehu realizácie dodávky predávajúcim nezavinené 
riziká, vplyvom ktorých sa presiahne dohodnutá cena o viac ako 3 %. 
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Článok V. 

Technické zabezpečenie. 

5.1 Predávajúci sa zaväzuje zabezpečiť technické nastavenie a naprogramovanie potrebných 
zmien v laboratóriu používanom systéme, ako aj dodanie prekladov kjednotlivým 
diagnostikám a zaškolenie personálu. 

Článok VI. 
Všeobecné dojednania 

6.1 Zmluvné strany vyhlasujú, ich spolupráca bude založená na zásade rovnosti zmluvných 
strán a korektného obchodného styku. 

6.2 Zmluvné 	strany sa zaväzujú všetky prípadné spory, ktoré by mohli zo vzájomnej 
spolupráce vzniknúť, riešiť prioritne mimosúdnou pokonávkou. 

6.3 Podpisom 	 tejto zmluvy strácajú platnosť všetky predchádzajúce ujednania alebo 
korešpondencia k predmetu zmluvy. 

6.4 Ak nie je v zmluve dohodnuté inak, všetky nároky musia byť uplatnené doporučeným 
listom. Za dátum uplatnenia sa považuje dátum podacej pečiatky poštového úradu. 
Namiesto doporučeného listu je možné použiť fax. 

6.5 Pokiaľ sa v tejto zmluve používajú výrazy "do", "najneskôr do", "od" a výrazy podobného 
významu, vzťahujúce sa k akejkoľvek časovej lehote, platí, že budú vykladané tak, 
zahrňujú uvedený dátum. Výraz "po" bude vykladaný tak, že nezahrňuje zmienený dátum. 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

7.1 	Táto zmluva je platná dňom podpísania a uzatvára sa do 31.12.200 l. 
7.2 Zmluvné strany prehlasujú, 	 obsah tejto zmluvy im je zrozumiteľný, a že nebol 

dojednaný v tiesni alebo za inýehjednostranne nevýhodných podmienok. 
7.3 Obidve zmluvné strany môžu túto zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodov. Výpovedná 

lehota je l mesiac a začína plynúť l. dňom nasledujúceho mesiaca po doručení písomnej 
výpovede druhej zmluvnej strane. 

7.4 Táto zmluva sa môže zrušiť, menit' a dopÍňať písomnými dodatkami, ktoré sa bežne 
číslujú a návrhy ktorých môže predložiť hociktorá zmluvná strana. 

7.5 Vzájomné 	vzťahy zmluvných strán, ktoré touto zmluvou nie sú špecificky riešené, sa 
riadia tými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka, ktoré sú im svojim 
obsahom a zmyslom najbližšie. 

7.6 Táto zmluva sa uzatvára v štyroch rovnopisoch, z toho po dva pre každú zmluvnú stranu. 

V Bratislave, 15. januára 2001 	 V Banskej Bystrici, 18.januára 200 l 

il 
/ I'7If7'\ 	 /[rhr~

-----------------------~ --- -----------------------------------------~-----
za predávajúceho za kupuj~ eho 

_ Štátf1JY 
Zdravotný llstav 
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vojtekova
Obdélník

vojtekova
Obdélník
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Príloha č.l: 

Zoznam diagnostík na d'Jdávky finnou INFORAMA: 

Nákaza i P.č. Názov diagnostika Cena za l balenie 
VHB 1. HbsAg 13.222,

2. HBsAg-Konfinn.test 11.542,i 
Anti-HBs 3.539,3. 

4. iIIBeAg/anti Hbe 7.684,
11.884,5. • Anti HBc IgG 
11.884,6. i Anti HBc IgM I 

5.560,HSV 20. Anti HSV IgG 
21. Anti HSV IgM 5.833,

HZV 22. Anti HZV IgM 5.989, 

Cena v Skje konečná, t.j. vrátane DPH, obchodnej prirážky, cla, prepravného a balného. 
Spôsob jej tvorby je tiež uvedený v Kúpnej zmluve. 

V Bratislave, 15. januára 2001 

vojtekova
Obdélník


