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Kúpna zmluva č.31-01 

uzavretá podľa § 409 a následne Obchodného zákonníka 

Článok I. - Zmluvné strany 

PREDÁVAJÚCI: 

BIOHEM, spol. s r.o. Zastúpený: 

Zlatovská 2211 Ing. Ivan Hutňan - konatel' 

91101 Trenčín Ing. Peter Havier - konatel' 

IČO / DiČ: 31442617 / 645 

Bankové spojenie: Tatra banka, pobočka Trenčín (ďalej len predávajúci) 

Číslo účtu: 2625270835/1100 


KUPUJÚCI: 

Štátny zdravotný ústav 	 Zastúpený: 
. Cesta k nemocnici Č. I MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD. - riaditel'ka 
97556 Banská Bystrica 
IČO / DiČ: 606979 
Bankové spojenie: lY!;!; ~ObOt~i.q J. $I/Sfrú,q (ďalej len kupujúci) 
Číslo účtu: lf?; -1QUf JIJJ lOtU J 

Článok II. - Predmet zmluvy a kúpna cena 

I. 	 Predávajúci sa zaväzuje kup·ujúcemu dodať: 

1 kus - analyzátor miniAPI - prístroj na mikrobiologickú diagnostiku, identifikáciu a citlivosť baktérií rodu Bacillus 
antracis a iných (výrobca bioMérieux) 

2. 	 Dodávka predmetu zmluvy je vrátane dopravy, montáže, uvedenia do prevádzky a zaškolenia personálu a ďalších služieb 
uvedených v tejto kúpnej zmluve. 

3. 	 Kúpna cena predmetu zmluvy je stanovená na 924 000,- Sk vrátane DPH. 

4. 	 Celková kúpna cena predmetu zmluvy v slovenských korunách je konečná t.j. zahŕňa dopravu na miesto určenia, clo, 
montáž, zaškolenie obsluhy a DPH. 

5. 	 Súčasťou kompletného predmetu plnenia je návod na obsluhu prístroja v slovenskom jazyku a certifikát EVPÚ Nová 
Dubnica. 

Článok III. - Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy 

I. 	 Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo kupujúceho. 

2. 	 Plnenie premetu kúpnej zmluvy bude realizované predávajúcim do 7 dní odo dňa podpisu tejto zmluvy. 

3. 	 Predávajúci môže predížiť dobu inštalácie len v prípade náhlych dopredu neznámych okolností na strane kupujúceho 
(nefunkčnosť elektrickej siete a pod. ), alebo v prípade nepredpokladaných okolností (živelná pohroma a pod.). 
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Článok IV. - Platobné podmienky, podmienky úpravy ceny. 

J. Po protokolárnom odovzdaní predmetu zmluvy do prevádzky predávajúci vystaví kupujúcemu faktúru (daňový doklad) 
v slovenských korunách spolu s dodacím listom. Faktúra je splatná pod stratou výhody splátok nasledovne: 

I. Splátka: 800000,- SK - do 7 dní odo dňa vystavenia faktúry 
2. Splátka: 124000,- SK - do 31.12.2001 

2. 	 V prípade zmien financovania nákupu predmetu zmluvy zo strany MZ SR Bratislava ako zriad'ovatel'a kupujúceho, môže 
byť upravená výška a termín 2. Splátky vo výške 124 OOO,-Sk dodatkom k tejto zmluve, s lehotou plnenia maximálne do 
31. 12. 2002, ktorý bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zm luvy. 

3. 	 Kúpnu cenu je možné upraviť o vzniknutý cenový rozdiel voči pôvodnej kúpnej cene v nasledovných prípadoch: 

A) pri legislatívnych zmenách v cenovej oblasti v obdobi od 7.1 1.200 I do dňa fakturácie vrátane (zmena sadzby DPH, 
cla, atď.) 

B) pri pohybe kurzu Sk voči ATS smerom nahor o 2,0 %, pričom sa porovná kurz NBS Sk k ATS, ktorý bol platný v deň 
spracovania ponuky do rokovacieho konania bez zverejnenia 7. ll. 200 I (1 A TS=3, 152 Sk) a kurz Sk k ATS v deň 
fakturácie. 

Kupujúci sa zaväzuje takto upravenú cenu rešpektovať a túto predávajúcemu zaplatiť. 

4. 	 V prípade neuhradenia faktúry v lehote splatnosti si predávajúci vyhradzuje právo dofakturácie kurzovej straty 
zapríčinenej zmenou výmenného kurzu Sk voči ATS o 2,0 % ( rozdiel medzi výmenným kurzom NBS platným v deň 
vystavenia faktúry a kurzom platným v čase úhrady splátky). 

Článok V. - Odovzdávanie a preberanie predmetu zmluvy 

l. 	 Na základe písomnej výzvy kupujúceho sa predávajúci dostaví k prebratiu pracoviska na montáž a oživenie zariadenia. 
Zaškolenie obsluhy a uvedenie do prevádzky bude potvrdené preberacím protokolom podpísaným obidvoma zmluvnými 
stranami. 

2. 	 Odovzdanie a preberanie predmetu zmluvy sa bude prevádzať protokolárne po zaškolení a otestovaní kompletného 
zariadenia. 

3. 	 Vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza z predávajúceho na kupujúceho dňom zaplatenia celej fakturovanej 
čiastky. 

Článok VI. - Záručné a pozáručné podmienky 

I. 	 Záručný i pozáručný servis zabezpečuje predávajúci. Záručná lehota 12 mesiacov začína plynúť odo dňa protokolámeho 
prevzatia prístroja do užívania. Počas trvania záručnej doby je v prípade poruchy zariadenia spôsobenej neodborným 
zásahom kupujúceho tento povinný uhradiť cenu za poškodený náhradný diel ako aj všetky náklady spojené s týmto 
servisným zásahom. Cena za jeden servisný zásah je vrátane dopravných, mzdových a ubytovacích nákladov 8.000 ,- Sk. 
Upgrade software je poskytovaný bezplatne. 

2. 	 Predávajúci sa zaväzuje vykonať servisný zásah na predmete zmluvy v lehote do 2 pracovných dní od nahlásenia poruchy, 
pričom po dobu záruky (t.j. po dobu 12 mesiacov), bude tieto vykonávať bezplatne. Nahlásenie musí obsahovať: názov 
kupujúceho, zodpovednú osobu, dátum, čas, typ zariadenia a popis poruchy. Záručný servis pokrýva všetky náklady na 
odstránenie závady krytej zárukou, vrátane spotrebného materiálu. Sídlo a kontakt servisnej organizácie je servisné 
oddelenie firmy BioMérieux, Eduard-Kittenberger-Gasse 97, A-1230 Wien, tel. +43/118650650. Firma BioMérieux 
zabezpečuje náhradné diely. Diagnostiká zabezpečuje firma Biohem. 

3. 	 Pozáručný servis a konkrétne podmienky jeho vykonávania budú predmetom samostatnej zmluvy o vykonávaní 
pozáručného servisu. 

vojtekova
Obdélník



Článok VII. - Spôsob vybavovania reklamácií 

l. Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od uznania reklamácie. Povinnosťou kupujúceho je 
písomné oznámenie reklamácie faxom alebo poštou. 

2. 	 Z reklamácie sú vylúčené nasledujúce výkony: 
opravy škôd, ktoré vzniknú po riadnom prevzatí zariadenia na základe udalostí vyššej moci ako je rozbitie, poškodenie, 
požiar, krádež, potopa, blesk, výpadok prúdu alebo zmena prúdu, nehoda, explózia, nevhodný 
transport 
opravy škôd a výmena náhradných dielov na základe chyby alebo nedbalosti zo strany užívateľa 
preskúšanie a údržba zariadenia, ktoré bolo bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho akýmkol'vek spôsobom 
zmenené alebo opravené osobami, ktoré neboli zmocnené predávajúcim 

Článok VIII. - Zodpovednost' za škody 

I. 	 Zodpovednosť za vady tovaru preberá predávajúci podľa ustanovenia §§ 422-428 Obchodného zákonníka 

Článok IX. - Porušenie zmluvných povinností, jeho následky a podmienky odstúpenia od zmluvy 

l. 	 Zmluvné strany považujú za porušenie ustanovení tejto zmluvy zo strany predávajúceho nedodržanie termínu dodania 
predmetu zmluvy s výnimkou ustanovenia článku III. Bod 3. V prípade, že predávajúci nedodá tovar ani v náhradnej 
lehote 21 dní po uplynutí dohodnutého termínu dodania bude táto skutočnosť považovaná za závažné porušenie tejto 
zmluvy. 

2. 	 Zo strany kupujúceho sa za závažné porušenie považuje neuhradenie faktúry v lehote splatnosti. 

3. 	 Ak je kupujúci v omeškaní so splnením peňažného záväzku, môže predávajúci účtovať kupujúcemu úrok z omeškania vo 
výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania. 

4. 	 V prípade nedodržania dohodnutého termínu dodania kompletného predmetu plnenia ani v náhradnej lehote 21 dní po 
uplynutí dohodnutého termínu dodania, môže kupujúci účtovať predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny 
dodávky. 

5. 	 Zmluvné strany majú právo odstúpiť od tejto zmluvy v jednomesačnej výpovednej lehote len z dôvodov závažného 
porušenia zmluvy uvedených v bodoch l a 2 tohto článku. Výpovedná lehota začína plynúť I. dňom nasledujúceho 
mesiaca po doručení výpovede. 

Článok X. - Záverečné ustanovenia 

l. 	 Ostatné obchodné podmienky sú upravené Obchodným zákonníkom a riadia sa nimi obe zmluvné strany. 

2. 	 Zmeny a dodatky k tejto zmluve vyžadujú k svojej platnosti a účinnosti písomný súhlas oboch zmluvných strán. 

3. 	 Kupujúci a predávajúci sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov (zmena názvu firmy, majitel'a a sídla firmy, 
fakturačných a odberných miest, bankového účtu, IČO, DIČ a podobne) dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy 
druhej zmluvnej strane. 

4. 	 Zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 

5. 	 Zmluvaje vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží I vyhotovenie. 

V Trenčíne, dňa 15.11.2001 	 V Banskej Bystrici, dňa 15.11.20001 

Za kupujúceho: 

Ri'diteľk, ŠZ~- MUDr.l=:~v•• PhD. 
log. Peter Hovier - ko,""" ~:. (:'(~jj Spc,l. fi r.o. 

Státny
,,\J;~ _~_ zdravotný (jst;::''.J 

..~ , ";:-\;(iN 
Banská BysttiC<:' 

Za predávajúceho: ~ '\ 
. \j \ 
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