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Kúpna zmluva 

uzatvorená medzi 

ftrmou: 	 Dynex Servis spol. s. r. o., Gaštanová 10, 974 O l Banská Bystrica 

zástupca: Ing. Gabriela Medľová, 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 


ftrmou: 	 Štátny zdravotný ústav v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1,97556 Banská Bystrica 

zastúpenou: MUDr. Fabianovou Eleonórou, PhD, riaditel'kou ŠZÚ 

IČO: 606 979 

bankové spojenie: NBS B. Bystrica 

Č. ú. 43-19121312/0720 
(ďalej nazývanou ako kupujúci na strane druhej) 

I. 
Predmet plnenia 

Touto kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu a kupujúci sa zaväzuje prevziať 
a zaplatiť kúpnu cenu podľa článku II. tejto zmluvy za nasledujúci predmet zmluvy: 

EQU/04-EBC-3 Laminárny box Esco Class II Biohazard Safety Cabinet 1 ks 

IT. 

Kúpna cena 


l. 	Kúpnou cenou sa rozumie cena tovaru vrátane cla, dopravy, obalu, inštalácie a zaškolenia. 

2. 	 Kúpna cena tovaru bola stanovená na 536.178,90 Sk bez DPH, DPH so sadzbou 23 % je 
123.321,10 Sk, celková kúpna cena vrátane DPHje 659.500,- Sk. 

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

lIT. 

Podmienky platenia a faktnrácie 


l. 	Kupujúci zaplatí celkovú kúpnu cenu v prospech predávajúceho po prevzatí tovaru podľa článku I. 
tejto zmluvy do 14 dní po prevzatí faktúry. 

2. 	 V prípade omeškania s platbou zaplatí kupujúci predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

3. 	Povinnosť kupujúceho uhradiť kúpnu cenuje splnená až dňom, ku ktorému je celková kúpna cena 
pripísaná na účet predávajúceho. 

IV. 
Spôsob a čas plnenia zmluvy 

l. 	Predávajúci dodá tovar podľa predmetu tejto zmluvy do 5.12.2001. 

2. 	 V prípade nedodržania termínu plnenia zo strany predávajúceho zaplatí predávajúci zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania s ceny dodávky. 
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3. 	 Predávajúci zabezpečí inštaláciu techniky podl'a bodu I. tejto zmluvy ako aj zaškolenie obsluhy do 2 
týždňov od dodávky, resp. podľa dohody. 

V. 

Výhrada vlastníctva 


I. 	 Dodaný tovar zostáva vo vlastníctve predávajúceho a odklad nadobudnutia vlastníckeho práva 
kupujúceho k tovaru trvá do doby, keď kupujúci zaplatí jeho celkovú kúpnu cenu. 

VI. 

Nebezpečenstvo škody na tovare 


I. 	 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 je 12 mesiacov od inštalácie, najviac však 15 mesiacov od dodania tovaru. V tomto 
tennine budú bezplatne odstránené fimkčné závady spadajúce pod záruku. Záruka je poskytovaná na 
funkčnosť technických Zariadení v rozsahu uvedenom v priručkách dodaných spolu spredmetnou 
dodávkou. 

2. 	 Záruka platí len pri dodržaní návodov pre prácu dodaných s technikou podľa predmetu tejto zmluvy, 
ako aj pri dodržaní všeobecných zásad a pravidiel pre prácu s laboratórnou technikou a 
elektrotechnikou. 

3. 	 V pripade chyby zavinenej zo strany kupujúceho alebo zásahom tretích osôb, ako aj pri 
neodôvodnenom nahlásení poruchy, resp. servise pri fiktívnej poruche, znáša všetky náklady spojené 
so servisným zásahom kupujúci. 

4. Záruka sa predlžuje o čas plynúci od nahlásenia poruchy do jej odstránenia predávajúcím 

5. 	 Dostupnosť servisu je na telefónnom čísle : 

- 0884125071 


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. 

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

za predávajúceho: 	 za kupujúceho: 
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Mandátna zmluva 

Mandatár: Štátny zdravotný ústav 
so sídlom: Bratislava, Trnavská cesta 52, PSČ 826 45 
zastúpený: MUDr. Ivanom Rovným, MPR, riaditeľ 
IČO: 607223 

Mandant: Štátny zdravotný ústav 
so sídlom: Banská Bystrica, Cesta k nemocnici č. 1, PSČ 975 56 
zastúpený: MUDr. Eleonórou Fabiánovou, PhD., riaditeľ 
IČO: 606979 

Uzatvárajú podľa ust. § 566 a násl. Obchodného zákonníka túto 

Mandátnu zmluvu 

I. 

Predmet zmluvy: Mandatár zabezpečí pre mandanta výber dodávateľa na dodanie prístroja, 
EQU / 04 - EBC - 3 Laminárny box Esco Class III Biohazard Safety Cabinet 1 ks. 

II: 

Mandatár sa zaväzuje vykonať verejné obstarávanie v súlade § 52, ods. 4, zákona 263/1999 
Z.z. o verejnom obstarávaní, t.j. metódou rokovacieho konania bez zverejnenia za účelom 
rýchleho a bezpečného zabezpečenia prístrojovej techniky pre laboratórne vyšetrenie vzoriek 
podozrivých z kontaminácie Antraxom, resp. inými biologickými faktormi. 

III. 

Mandatár vykonáva činnosť uvedenú v bode I. a II. tejto zmluvy bezplatne. 
Čas plnenia: december 2001. 

IV. 

Mandatár je povinný postupovať pri výbere dodávateľa na dodávku predmetu zmluvy tak, aby 
výber bol pre mandanta čo najvýhodnejší. 



V. 


Mandant splnomocňuje mandatára ku všetkým úkonom potrebným a súvisiacim s predmetom 
tejto zmluvy. 
Mandant sa zaväzuje poskytnúť mandatárovi potrebnú súčinnosť k riadnemu splneniu 
záväzku podľa pokynov mandátara. Mandant zodpovedá za úplnosť a včasnosť dodania 
podkladov vyžiadaných mandatárom. 
Mandant sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy vybraný mandatárom v rámci rokovacieho 
konania bez zverejnenia u vybraného dodávateľa, s vybratým dodávateľom uzavrieť kúpnu 
zmluvu a uhradiť kúpnu cenu dohodnutú v rámci rokovacieho konania bez zverejnenia. 

VL 
Mandatár neručí za splnenie záväzku tretej osoby, ktorú vyberie ako dodávateľa. Mandatár sa 
zaväzuje doklady, ktoré nadobudol počas činnosti uvedenej v bode IL tejto zmluvy zachovať 
pre potreby mandanta po dobu 4 rokov. 

VIL 

Mandátna zmluva zaniká výberom vhodného predmetu obstarávania a oznámením vybratého 
dodávateľa mandatárom mandantovi, ďalej písomným odstúpením od zmluvného vzťahu 
ktoroukoľvek zmluvnou stranou pri neplnení záväzkov upravených v predchádzajúcich 
bodoch tejto zmluvy druhou stranou. 
Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú vyhotovené v písomnej forme a po 
vzájomnej dohode zmluvných strán. 

VIII. 

Zmluva bola vyhotovená v 2 exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom 

exemplári. 

Zmluvné strany svoj súhlas s obsahom zmluvy potvrdzujú podpisom. 


V Bratislave: 9.11.2001 V Banskej Bystrici: fi. ;(·1. J.,;., ~ 1 
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Dodatokč.l 


ku kúpnej zmluve na dodávku Laminárneho boxu zo dňa 30.7.2002 


uzatvorenej medzi 

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

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej Bystrici 

číslo zápisu: Oddiel: Sro, vložka č. 5443/S 

zástupca: Ing. Gabriela Medľová, 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 

kupujúcim: 	 Štátny zdravotný ústav v Banskej Bystrici, Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica 

zástupca: MUDr. Eleonóra Fabianová, PhD, riaditeľka ŠZÚ 

IČO: 606979 

bankové spojenie: NBS B. Bystrica 

Č. Ú. 916-19121 312/0720 

(ďalej nazývanou ako kupujúci na strane druhej) 

Zmluvné strany v súvislosti s úpravou limitu kapitálových výdavkov z Ministerstva zdravotníctva SR 
na dofinancovanie Laminárneho boxu Esco Classll. Bomazard Safety Cabinets sa dohodli na zmene 
zmluvy llasledovnl!: 

III. 

Podmienky platenia a fakturácie 


1. 	 Kupujúci zaplati celkovú kúpnu cenu v prúspech predávajúceho po prevzati tovaru podľa článku I. 
tejto zmluvy formou splátok takto: l. splátku vo výške 200.000,- Sk po dodaní tovaru do 14 dni od 
doručenia faktúry, 2. splátku do výšky celkovej úhrady dodávky v mesiaci december roku 2002. 

Ostatné dojednania kúpnej zmluvy týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti. 

V Banskej Bystrici 2.12.2002 	 V Banskej Bystrici /t (!.,jÚJi'Á.. 

r:>V'NE>e 
S 	.E R ,V I S spol. s r.o. étátnyGastanova 10, 97401 Banská Bystrica 
• Tel./fax: +421-88-4125071 	 ltdravotný ústav 

ICO: 36,030 848 DRČ: 36030848/851 8anská Bystrica
č.u.: 19-9856460267/8100 

/~ -2

7~ 
podpis štatutárneho zástupcu 

- 1 

vojtekova
Obdélník

vojtekova
Obdélník


