
1. Identifikačné údaje zmluvných strán: 

Dodávateľ: 	 B & K s.r.o. 
Palisády 20 
811 06 Bratislava 
Slovenská republika 
zastúpený: 
Ing. Adrián Tirinda, konateľ spoločnosti 
Ing. Vladimír Hájek CSc, konateľ spoločnosti 
IČO: 31361021 
DIČ: 2020301789 
IČ pre DPH: SK.2020301789 
Ľudová banka Bratislava a.s., č. ú: 4000420003/3100 
zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 
I, oddiel sro, vložka číslo 5994/B 
(ďalej len "dodávatel"') 

Obstarávateľ: 	 Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
so sídlom v Banskej Bystrici 
Cesta k nemocnici l 
975 56 Banská Bystrica 
zastúpený: MUDr. Eleonóra Fabiánová, PhD., 

vedúca služobného úradu 
IČO: 606979 
DIČ: nie je platiteľom 
DPH Bankové spojenie: Národná banka Slovenska 
Banská Bystrica Č.Ú: 43-19121 312/0720 
(ďalej len "obstarávateľ) 

2. 	Predmet zmluvy: 
Predmetom zmluvy je dodávka "Osobného hlukového dozimetra so záznamom typu 4443" 
v počte 6 kusov. 

Komponenty, ktoré budú súčasťou dodávky okrem dozimetra s mikrofónom: 

KE 0428 Prenosný kufrík s výplňou 


DP 0952 1/4" adaptér pre Kalibrátor hladiny zvuku typu 4231 

AO 0577 Kábel pre sériové rozhranie 

VP 7790 Disketa so softwareom 

QB 0016 2 x 9 V alkalické batérie 
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3. Cena za plnenie predmetu zmluvy: 
Zmluvné strany sa dohodli na cene: 

Osobný hlukov Ýdozimeter so záznamom 4443 
Cena bez DPH za 6 ks 
19%DPH: 
Cena celkom vrátane DPH: 

- l ks Cena bez DPH: 88200,- Sk 
529200,- Sk 
100548,- Sk 
629748,- Sk 

Cena je stanovená v súlade s § 3 zákona NR SR Č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení 
neskorších predpisov, 
zvýšenie ceny je možné iba po písomnej dohode zmluvných strán pri zmene právnych 
predpisov súvisiacich so zabezpečovaním plnenia predmetu zmluvy, 
cena za plnenie predmetu zmluvy je maximálna. Cenu za poskytované služby je 
možné upraviť, po vzájomnej dohode zmluvných strán, iba v dôsledku zmeny 
všeobecne záväzných predpisov (daňové zákony, colné zákony) alebo rozšírenia 
predmetu obstarávania na ďalšie organizácie rezortu MF, ktoré môžu ovplyvniť cenu 
za poskytované služby. 
v cene sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk, ktoré sú 
spojené s plnením predmetu zmluvy. 

4. Lehota na dodávanie tovaru a miesto plnenia: 

Dodávateľ zabezpečí plnenie predmetu zmluvy do 4 týždňov od podpísania kúpnej 
zmluvy obidvoma zmluvnými stranami, najneskoršie do 30.7.2004. Miestom plnenia 
je Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici, Cesta 
k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica. 

5. Platobné podmienky: 

dodávateľ vystaví faktúru do 5 dní po dodávke tovaru, 
faktúra musí obsahovať náležitosti :v zmysle zákona NR SR Č. 289/1995 Z.z. o dani z 
pridanej hodnoty, v znení neskorších predpisov. 
v prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je obstarávateľ 
oprávnený túto faktúru v lehote jej splatnosti vrátiť dodávateľovi. Dodávateľ túto 
faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví alebo vystaví novú faktúru. U tejto 
opravenej (novej) faktúry vyznačí novú lehotu splatnosti a doručí do podateľne 
objednávateľa. 
splatnosť faktúry je 14 dní od jej vyhotovenia po dodávke tovaru 

6. Povinnosti zmluvných strán: 
dodávateľ je povinný splniť predmet zmluvy v zmysle kapitoly 3 Predmet 
obstarávania súťažných podkladov a ukončiť dodávky v dohodnutých termínoch 
dodávateľ sa zaväzuje zaškoliť povereného pracovníka obstarávateľa o obsluhe 
predmetu obstarávania a vydať o tom osvedčenie a tiež odovzdať obstarávateľovi 
certifikáty o overení k osobným hlukovým dozimetrom 
obstarávateľ je povinný zabezpečiť dodávateľovi potrebnú súčinnosť za účelom 
plnenia predmetu zmluvy 
zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách 
uvedených v tejto zmluve, resp. v dodatkoch k zmluve. Za dôverné informácie sa 
považujú najmä informácie obchodnej, marketingovej, finančnej alebo organizačnej 
povahy. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť sa nevzťahuje na prípady, kedy dodávateľ 
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oznámi potrebné informácie tretím osobám, ktoré sa podieľajú na plnení predmetu 
zmluvy ako subdodávatelia, a to iba v rozsahu nevyhnutnom pre realizáciu príslušnej 
časti predmetu zmluvy. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť u svojich subdodávateľov 
povinnosť subdodávateľov zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám v rozsahu 
nevyhnutnom pre realizáciu príslušnej časti predmetu zmluvy. 

7. Zmluvné pokuty: 
v prípade, že dodávateľ je v omeškaní s plnením predmetu zmluvy, obstarávateľ si 
môže uplatniť voči nemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny predmetu diela za 
každý aj začatý deň omeškania, 
v prípade neodstránenia vady predmetu plnenia zmluvy v dohodnutom termíne sa 
dodávateľ zaväzuje uhradiť obstarávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny 
predmetu diela za každý aj začatý deň omeškania, 
v prípade, že obstarávateľ je v omeškaní s plnením povinnosti uhradiť faktúry 
v zmluvnom termíne, dodávateľ si môže uplatniť voči nemu úrok z omeškania vo 
výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania, 
za omeškanie sa nepovažuje stav, ktorý vznikol mimo moci a vôle neplniacej 
zmluvnej strany (vyššia moc). 

8. Reklamácia: 

obstarávateľ je povinný písomne oznámiť dodávateľovi zistené nedostatky v dodanom 

predmete plnenia, bez zbytočného odkladu, 

dodávateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovanej vady na vlastné náklady v 

lehote do 3 dní od uplatnenia reklamácie objednávateľom. 


9. Zodpovednosť za škody: 

Ak jedna zo zmluvných strán spôsobí akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane, vo 
vzťahu k tejto zmluve, zodpovednosť za škodu sa bude spravovať podľa § 373 a nasl. 
Obchodného zákonníka. 

Dodávateľ nezodpovedá za chyby a škody vzniknuté u obstarávateľa neodbornou 
manipuláciou alebo nesprávnym skladovaním. 

10. Záručná doba, záručný a pozáručný servis 

Dodávateľ poskytuje obstarávateľovi záruku na predmet zmluvy 12 mesiacov od jeho 
dodávky. 

Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli z dôvodov nesprávneho prevádzkovania 
a používania diela. Záruka sa taktiež nevzťahuje na funkčnosť dodávky, ktorá bola 
upravovaná inou osobou, ako osobou autorizovanou dodávateľom počas záručnej 
doby 

Záruka začína plynúť dňom podpísania dodacieho listu 

Dodávateľ počas trvania záruky je povinný začať s odstraňovaním závady na vlastné 
náklady v lehote do 3 dní od nahlásenia poruchy. 

Dodávateľ zabezpečuje záručný a pozáručný servis 

Hodinová sadzba za servisnú prácu je 730,- Sk bez DPH 

Sídlom servisnej organizácie je sídlo dodávateľa 
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11. Riešenie rozporov: 

V prípade sporu medzi zmluvnými 'stranami bude tento riešený rokovaním 
štatutárnych zástupcov zmluvných strán. Ak rokovania nebudú úspešné, spor bude 
riešiť príslušný súd v Slovenskej republike. 

12. Záverečné ustanovenia: 

v prípade nepredvídaných okolností na jednej alebo druhej strane nie ovplyvnených 
dodávateľom alebo obstarávateľom sa môže zmluva upraviť písomným dodatkom k 
tejto zmluve podpísaným oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán 

právne vzťahy touto zmluvou neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, 

dodávateľ sa zaväzuje, že predmet zmluvy je realizovaný v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a normami Slovenskej republiky, vzťahujúcimi sa 
k predmetu zmluvy. 

zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 
dva rovnopisy, 

vlastnícke právo k predmetu zmluvy prechádza z dodávateľa na obstarávateľa dňom 
zaplatenia celkovej ceny 

zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 
tým istým dňom. 

V Bratislave dňa: 14.6.2004 v Banskej Bystrici dňa: i. f- ,úd'! 

Za dodávateľa: Za obstarávateľa: 

O BrUel a IQar VI bro Q) 
B&K s.r.o., Palisády 20, 811 06 Bratislava 

R~glonálny úradBruel &Kjrer + Verejného zdravotníctva 
975 56 Banská Bystric 
Cesta k nemocnie' 

...........~ ........................... .. 
-2· 


Ing. Adrián Tirinda 

konateľ spoločnosti 

..............&ji....L.......................... 

Ing. Vladimír Hájek, CSc. 

konatel' spoločnosti 
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