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KÚPNA ZMLUVA 


uzatvorená v súlade s Obchodným zákonníkom č.513/1991 a jeho neskoršími 
novelami. 
Objednávka kupujúceho: Gamaspektrometrický 
Refer.číslo predávajúceho: CPSK 2113 

ČI.1.Zmluvné strany 

1.1 	 predávajúci Canberra-packard spoločnosť s r.o. 
L.Svobodu 17, 976 32 Badín 

Štatutárny zástupca: Ing.Peter Vaňo, konateľ spoločnosti 

IČO: 31 576 303 
31 576 303 / 851 


Bankové spojenie: VÚB, Banská ca 

číslo účtu: 1222543 312 / 200 

Tel. : 048 / 4182 414 

Fax. : 048 / 4182 416 

E-mail: cpsk@cpsk.sk 


1.2 Kupujúci 	 Štátny zdravotný ústav Banská Bystrica 

Cesta k nemocnici 1 
974 OO Banská Bystrica 

Štatutárny zástupca: MUDr.Eleonóra Fabianová PhD. 

606 979 


Bankové spojenie: NBS, Banská Bystrica 

Číslo účtu: 43 - 19121 312/0720 

tel. : 048/ 414 4040 

Fax: 048/ 414 2642 


ČI.2.predmet plnenia 

2.1 	 Predávajúci sa zaväzuje dodať a kupujúci sa e odobrať a 
zaplatiť tovar, ktorý je predmetom to zmluvy, v súlade s 
Obchodným zákonníkom ( len OZ)č. 513/1991 Zb. 

2.2 	 Predmet kúpnej zmluvy : 
Gamaspektrometri systém l ks v nasledovnom členení: 
- Ethernet Acqusition module 556A 

Desktop PC s ethernet pripojením 

SW S 501 C 

SW S 502 C 

SW S 506 C 

SW S 505 C 


Presná fikácia je uvedená v technickej časti Príloha 1. 
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Čl.3.Dodanie tovaru 

3.1 	 Odovzdanie a prevzatie tovaru sa realizuje nasledovným spôsobom: 
odoslanie tovaru zabezpečuje predávajúci. Predávajúci je povinný 
tovar zabaliť alebo inak vhodne zabezpečiť pre prepravu do miesta 
určeného kupujúcim. 

3.2 	 Termín dodávky predmetu zmluvy je do 15.12.2001, ak kúpna zmluva 
bude zmluvými stranami podpísaná do 03.09.2001. 

3.3 	 Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu ako súčasť predmetu kúpy 
doklady nutné k prevzatiu a užívaniu tovaru It.j. dodací list, 
záručný list, preberací protokol a manuál v slovenskom jazykul 
najneskôr k termínu dodania tovaru. Nesplnenie tejto povinnosti bude 
považované za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci bude oprávnený 
postupovať podľa § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

3.4 	 Dodávka je považovaná za splnenú až po overení množstva a funkčnosti 
dodaného tovaru kupujúcim. O prebratí tovaru kupujúcim bude 
vyhotovený preberací protokol podpísaný zástupcami zmluvných strán. 

3.4. 	 Dodávka sa rozumie: CIP ŠZÚ Banská Bystrica 

Čl.4.Cena, fakturácia a platobné podmienky 

4.1 	 Celková cena predmetu plnenia: 1 399 266,50 Sk ( vrátane DPH) 

Základná cena 	 1 137 615,00 Sk 

DPH 23 % 	 261 651,50 Sk 

4.2 	 Fakturácia. 
Predávajúci je povinný tovar vyfakturovať do 14 dní od splnenia 
dodávky. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené § 15 
zák. Č. 289/1995 Zb .. Ak tento neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek údaj, 
požadovaný v tomto bode, je to dôvod na vrátenie faktúry bez jej 
úhrady. 

4.3 	 Cenou uvedenou v tejto zmluve sa rozumie cena podľa § 744 platného 
Obchodného zákonníka, stanovená pri kurze meny "SKlUSD" v deň 
podpísania tej to zmluvy, a ak dôjde po uzavretí tej to zmluvy ku 
kurzovým zmenám viac ako 5 %, kupujúci je povinný zaplatiť 

predávajúcemu sumu zníženú alebo zvýšenú tak, aby suma v mene "USD" 
zostala nezmenená 

4.4 	 Platobné podmienky. 
Kupujúci uhradí tovar podľa nasledovného splátkového kalendára: 

• 	 1. splátka v roku 2001 vo výške 700 000.- Sk, po dodaní 
tovaru, na základe faktúry - daňového dokladu 

• 2. 	 splátka v roku 2002 vo výške 699 266,50 Sk do 31.03.2002 
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4.5 v prípade regulačných Ministerstva financií SR, uhradí 
úci 699 266,50 Sk neskôr do 31.12.2002. 

ČI.S.Kvalita, záruka a servis 

5.1 	 úci poskytne záruku na akosť tovaru po dobu 12 mesiacov odo 
dňa inštalácie, alebo 15 mesiacov od dátumu dodania, toho, čo 
nastane skôr. 

5.2 	 úci sa zaväzuje gamaspektrometrický kompletne 
sprevádzkovať a jeho funkčnosť otestovať. V pr zistenia vád 
dodaného tovaru počas doby je predávajúci povinný bezplatne 
odstráni ť oznámené vady, aľ sú tieto odstrániteľné. V opačnom 

je predávajúci dodať náhradný tovar toho istého 
druhu.V prípade dodania tovaru s vadami je kupujúci oprávnený tovar 
vrátiť. 

5.3 	 záručný a pozáručný servis zabezpečuje firma Canberra-Packard 
vlastnými vyškolenými technikmi. Firma má certifikáciu Ústavu 

metrológie na opravy prístrojov j techniky. 
V prípade poruchy, úci poskytne servisný zásah do 24 hodín. 

5.4 	 Inštalácia, kalibrácia a zaškolenie užívateľa je a firma o 
tom vyhotoví certifikát, podpíšu obe zmluvné strany. 

ČI.6.Sankcie 

6.1 	 V prípade omeškania s úhradou faktúry je kupujúci povinný zaplatiť 
predávajúcmu 	úrok z omeškania vo výške dvojnásobku di sadzby 

NBS k prvému dňu omeškania z faktúrovanej ceny. 

6.2 	 V prípade, že nastane situácia podľa čl.IV., bod 4.5 to zmluvy, 
predávajúci sa e, že nebude účtovať úrok z omeškania za 
nedodržanie splátkového termínu do 31.3.2002. Zároveň sa kupujúci 

e písomne oznárr,i predávajúcemu v dostatočnom časovom 
predstihu, že vznikla situácia podľa čl.IV., bod 4.5 zmluvy. 

ČI.7.Vlastnícke právo 

7.1 	 úci prehlasuje, je vlastníkom tovaru, je predmetom 
kúpy a tento nie je právom tretej osoby. 

7.2 	 Kupujúci sa stáva vlastníkom tovaru, ktorý je tej to kúpnej 
zmluvy po úplnom faktúrYt vrátane DPH. 

3 



-
Canberra-Packard s.r.o. 	 CPSK 2113 

Čl.S.Vyššia moc. 

8.1 	 Ak v dôsledku prípadov moci dôjde k ohrozeniu termínu 
plnenia, je úci okamžite oznámiť kupujúcemu situáciu 
ohľadne možnosti realizácie dodávok. 

Čl.9.Platnosť zmluvy a záverečné ustanovenia 

9.1 	 Pre platnosť to a j dodatkov je potrebná dohoda vo 
všetkých ustanoveniach. 

9.2 	 V prípade okolností na jednej alebo druhej strane nie 
ovplyvnených dodávateľom alebo obstarávateľom sa môže zmluva upraviť 
písomným dodatkom ešte realizácie. 

9.3 	 Pre vzťahy neriešené v zmluve platia príslušné ustanovenia 
Obchodného zákonníka a os platných právnych noriem. 

9.4 	 Táto zmluva vs e do ti dňom podpisu zmluvnými stranami. 

9.5 	 Vyššie uvedené zmluvné strany súhlasne prehlasujú, že im nie sú 
známe skutočnosti, ktoré bránili uzavretiu tej to kúpnej zmluvy. 
Zmluva bola v štyroch vyhotoveniach, tri pre kupujúceho a 
jedno pre predávajúceho, e 5 listov, vrátane Prílohy Č. 1. 

IV 	 dňa /. < V Badíne dňa i . .;" ,/ < /
.I-

Za 	 Za predávajúceho: 
~ 

). i 	 ~ (':L"~
L. Svoboul. 
Tel. 048/41824)<", í 

DRČ~3f576:.l' . 
t \" .ér, 'Y 

Ldravot'-t~f ;jstav 

Bansh:& r:::;ystríca 
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Príloha l Technická špecifikácia predmetu zmluvy CPSK 2113 

Ip.č. Code 

1421561 
2 

3443520 
4443515 
54401 30 
6443524 

Názov Počet 

Hardware 
556A Ethernet Acqusition Module 
Desktop PC s ethernet pripojením 
800 MHz Pli, 64 M RAM, 20 GB HD, 15" monitor 
Kabeláž a integrácia systému 

Software 
S 501 C Genie 2000 Basic Multi Input 
S502C Genie 2000 Gamma option 
S506C Genie 2000 Itneraktiv peak fit 
S505C Genie 2000 QA software 


