
-
I 1 - i_tiO, 1/

! ,;'v _J ~ /, J -, 

K Ú P n o - pre daj n á z m I u v a č. 33/2001 

uzatvorená v súlade s § 409 - 470 Obchodného zákonníka 

1. Predávajúci: INTES Poprad, s.r.o. 

autorizovaný distributér Roche Diagnostics 

nám sv. Egídia 95, 05899 Poprad 

zastúpený: Ing. Jaroslav Peč 

IČO: 36449814 

DRČ :36449814/717 

bankové spojenie: TATRABANKA Poprad 

číslo účtu: 2628380570/4900 

2. Kupujúci: Štátny zdravotný ústav 

Cesta k nemocnici 1 

975 56 Banská Bystrica 

zastúpený: 

IČO: OO 606 979 

bankové spojenie :NBS Banská Bystrica 

číslo účtu: 19121-312/0720 

I. Predmet kúpnej zmluvy 

Predmetom tejto KZ je dodávka 3 ks prenosného stolového 
biochemického analyzátora, pracujúceho na princípe suchej chémie 
REFLOTRON IV. 

Základné vybavenie prístroja: Klávesnica, Accessory kit, pracovná stanica 
B, návod na použitie v slovenskom jazyku, elektrická prípojka. 

II. Miesto určenia 

Štátny zdravotný ústav, Cesta k nemocnici Č. 1, 975 56 Banská Bystrica 
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III. Termín dodávky 

Prístroje - 3 ks -budú dodané po podpísaní zmluvy do 15.07.2001. 

Dodávka sa považuje za splnenú dňom jej prevzatia kupujúcim v mieste 
určenia, ktorým je sidlo kupujúceho. Prevzatie dodávky potvrdí kupujúci 
predávajúcemu na dodacom liste. 

IV. Cena dodávky 

Cena prístroja 1 ks Ibez DPH/ Sk 185.150,00.-

Zrava 8 % Sk 18.515,00.-

Výsledná cena bez DPH: Sk 166.640,00.-

DPH 10 % Sk 16.664,00.-

Konečná cena 1 ks prístroja Sk 183.304,00.

Konečná cena dodávky Ibez DPHI Sk 499.920,00.-

Konečná cena dodávky s DPH Sk 549.912,00.--

Kurzové dopady od doby splatnosti do doby úhrady faktúry znáša 
kupujúcí. 

V cene dodávky je zahrnutá kompletná dodávka, montáž. doprava a 
zaškolenie obsluhujúceho personálu. 

V. Platobné podmienky 

Cena dodávky uvedená v čl. IV bude vyfakturovaná a faktúra bude 
splatná do 14 dní po dodaní tovaru. 

VI. Záruky 

Predávajúci poskytuje odberatel'ovi bezplatný záručný servis po dobu 12 
mesiacov od uvedenia zariadenia do prevádzky a zabezpečenie pozáručného 
servisu po dobu životnosti zariadenia prostredníctvom vlastnej servisnej 
organizácie. 

Požiadavka na servisného technika bude oznamovaná telefonicky. na 
čísle 07/547 88 509 - HELP LINE. 
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Predávajúci sa zaväzuje k nástupu servisného technika do 24 hodín 

( platí v pracovných dňoch) od nahlásenia požiadavky. 

Predmetom záručných úkonov nie je : 

a./ dodávanie spotrebného materiálu k analyzátoru 

b./ oprava poruchy spôsobená: 

- neoprávneným zásahom a násilným poškodením 

- vplyvom požiaru okolia, zemetrasenia, explózie, pádu analyzátora na zem 

- neoprávneným premiestnením prístroja do závadného prostredia 

- pripojením analyzátora na nesprávny zdroj napätia 

- technické zmeny na prístroji vykonané užívatel'om, resp. neoprávnenou 

treťou osobou. 

VII. Záverečné ustanovenia. 

Zmeny a doplnky ku tejto zmluve je možné uzatvárať výlučne písomne. 
formou dodatkov ku zmluve. 

Majetkové sankcie vyplývajúce z porušenia tejto zmluvy sa 
vysporiadajú podl'a príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

Obe zmluvné strany svojimi podpismi potvrdzujú, že ustanoveniam tejto 
zmluvy porozumeli čo do obsahu a rozsahu. Zmluva bola uzatvorená 
slobodne a zaväzujú sa kúpnu zmluvu dobrovol'ne plniť. 

Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch majúcich platnosť originálu, 
z ktorých každá strana obdrží po 2 vyhotovenia. 

V Poprade, 11. 06. 2001 
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za predávajúceho: za kupujúceho: 

Ing.Jaroslav Péč 
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