
KÚPNA ZMLUVA c. 002/03/07

uzavretá v zmysle §409 a nasl. zákona C. 513/1991 Zb.

Cl. l.
ZMLUVNE STRANY

1.1 Predávajúci:

1.2. Kupujúci

B & K s.r.o.

PaIisády 20
811 06 BRATISLAVA
ICO: 31361021
DIC: 31361021/600

Bankové spojenie: Ludová banka Bratislava a.s.
Císlo úctu: 4000420003/3100

Zastúpený: Ing. Adrián Tirinda, konatel
Ing. Vladimír Hájek, CSc., konatel

Zapísaný: Okresný súd Bratislava l, oddiel sro,
vložka císlo 5994/B

ŠTÁTNY ZDRAVOTNÝ ÚSTAV
Hollého 5
08001 PREŠOV
ICO: OO 610 992
DIC: -

Bankové spojenie: NBS, expozitúra Prešov
Císlo úctu: 43-33022-572/0720

Zastúpený: MUDr. Magdaléna CACOV Á, riaditelka

Cl.II.
PREDMET ZMLUVY

249.260,00,-Sk
43.810,00,-Sk

2.1. Predmetom zmluvy je dodávka multispektrálneho zvukového analyzátora v zmysle verejnej
sútaže vyhlásenej dna 5.9.2003 v pocte l kus.

2.2. Súcastou dodávky sú: dodací list, zárucný list s dížkou min. 12 mesiacov, návod na obsluhu
v slovenskom jazyku, príslušenstvo.

Cl. II
CENA

3.1. Cena tovaru v základnej dodávke v zmysle zákona C. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov
je na základe dohody zmluvných strán:

1ks Presný analyzátor zvuku v reálnom case Observer 22601
1ks Kalibrátor hladiny zvuku 4231

Cena bez 14% DPH:
14% DPH:

1ks Mikrofónny predlžovací kábel, 10m A00442
lks Statív UA080l
1ks Merací kl'for KXOOO1

lks Kryt proti vetru UA0459
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293.070,00,-Sk
41,029,80,-Sk

l7.260,00,-Sk
9.740,00,-Sk
2.470,00,-Sk
1.030,00,-Sk
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lks Kábel z 2260 do PC audio vstupu A00586
lks MiniatÚfnY trojosový snímac zrýchlenia 4506
lks Kábel k snímacu zrýchlenia A00526
lks 3-kanálovájednotka pre vibrácie l700A
lks Kábel z 1700A do analyzátor A00440
lks PC Software Noise Explrer 7815

Cena bez 20%DPH:
20% DPH:

Cena celkom vrátane DPH:

3.040,00,-Sk
44.290,00,-Sk

6.390,00,-Sk
l86.670,00,-Sk

5.360,00,-Sk
31.770,00,-Sk

308.020,00,-Sk
6l,604,00,-Sk

703.723,80,-Sk

3.2 Cenu predmetu zmluvy, dohodnutú v cl. III. bode 1 tejto zmluvy je možné menit len pri zmene
colných a danových predpisov, pri devalvácií a revalvácií, a v zmysle zákona C. 18/1996 Z. z. o
cenách a jeho vykonávacej vyhlášky.

3.3 Dohodnutá kúpna cenaje stanovená v slovenských korunách pri aktuálnom kurze eura oproti Sk v
den vystavenia "sútažného návrhu", t.j. 8.10.2003 podla kurzu devízy predaj v Ludovej banke:
1 EUR=4l,876SKK

V prípade zmeny tohto kurzu ku dnu vystavenej faktúry - danového dokladu za predmet
dodávky, alebo jej casti o menej ako 2 % znáša kurzový rozdiel predávajúci, v prípade zmeny
tohto kurzu o viac ako 2 % znáša kurzový rozdiel kupujúci.

3.4 Kúpna cena zahrnuje:
3.4 .1. dopravu a poistenie dodávky na miesto urcenia, balné
3.4.2. inštaláciu prístroja servisným technikom firmy
3.4.3. zaškolenie obsluhy
3.4.4. casové neobmedzený informacný servis a technickú podporu od špecialistov firmy
3.4.5. záruku po dobu minimálne 12 mesiacov od inštalácie (príp. viac)
3.4.6. colné poplatky, dovoznú prirážku a certifikacný poplatok
3.4.7. DPH

Cl. IV.
DODACIE

PODMIENKY

4.l.Termín dodávky je v lehote do 4 týždnov od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma
zmluvnými stranami maximálne do 20.decembra 2003.

Cl. V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Platba v prospech: B & K S.r.o.
Císlo úctu: 4000420003/3100

5.2. Termín dodania sa zacne pocítat odo dna uzatvorenia kúpno-predajnej zmluvy.
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5.3. Úhrada faktúry za dodávku tovaru sa uskutocní na základe faktúry - danového dokladu so

splatnostou 14 dní od jej vyhotovenia po dodávke tovaru.
5.4 V prípade zmien financovania nákupu predmetu zmluvy zo strany MZ SR Bratislava, ako

zriadovatela kupujúceho, bude upravená výška úhrad dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude
tvorit neoddelitelnú súcast kúpnej zmluvy.

5.5. V prípade neuhradenia faktúry (danového dokladu) do 14 dní od jej vystavenia sa
nezaplatená ciastka úrocí 0,05 % za každý den okrem dôvodov uvedených v bode 5.4.

Cl. VI.
ZMLUVNÉ POKUTY

6.1. Kupujúci pri porušení doby splatnosti faktúr zaplatí predávajúcemu penále vo výške 0,05 % z
celkovej faktúrovanej ciastky za každý den omeškania, omeškanie sa nevztahuje na úpravy
úhrad uvedených v cl. V., dohodnutých v prípadných dodatkoch k zmluve.

6.2. Predávajúci pri porušení dohodnutého termínu dodávky zaplatí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 % z ceny za každý zapocatý den po dohodnutom termíne dodávky.

Cl. VII.
ZODPOVEDNOST ZA ŠKODY

7.1. Predávajúci sa zaväzuje dodat výrobok v množstve a v kvalite podla platných technických
podmienok.

7.2. Predávajúci nezodpovedá za chyby a škody vzniknuté u kupujúceho neodbornou manipuláciou,
alebo nesprávnym skladovaním.

Cl. VIII.
ZÁRUCNÁ DOBA A POZÁRUCNÝ SERVIS

8.1. Zárucná doba na dodaný zvukový analyzátor 22601 Observer je 36 mesiacov od jeho inštalácie,
na ostatné položky je zárucná doba 12 mesiacov.

8.2. Zárucný a pozárucný servis bude zahájený v casovom rozmedzí 1 najviac 2 dní od nahlásenia
poruchy.

8.3. Zárucný servis pokrýva všetky náklady na odstránenie závady vrátane spotrebovaného
materiálu a cestovných náhrad servisného technika.

8.4. Cena za hodinu práce servisného technika pri pozárucnom servise je 760 Sk.
8.5. Cena za dopravu je 7 Sk za 1 km. Sídlom servisnej organizácie je Bratislava.

Cl. IX.
ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

9.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonat len písomne po dohode oboch zmluvných
strán.

9.2. Pokial nie je v tejto zmluve ustanovené inak, platia pre zmluvné vztahy ustanovenia
Obchodného zákonníka.

9.3. Zmluva nadobúda platnost dnom podpisu obidvoch zmluvných strán.
9.4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po dva.

KZ 002/03/07 3.str/4



9.5. Obidve zmluvné strany potvrdzujú autenticnost' tejto zmluvy, rozumejú jej, a potvrdzujú, že
nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevyhovujúcich podmienok.

V Bratislave dna 19.11.2003

Za p':f!j;,:úce/lO:
L _.

• ••••••••• • •• ~ •••••••••••• oo ••••••••••••••••••

Ing. Adrián T iri n d a
Konatel spolocnosti B&K s.r.O.

/1.,1'J 'h.............f:f:.~ .
Ing. Vladimír Háj e k CSc.
Konatel spolocnosti B&K S.r.o.

o Briiel & Kjllu Vibro Q)
B & K s.r.o., Palisády20, 811 06 Bratislava

8ríiel & Kjmr ••
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V Prešove dna tl..1t ?t:f~
Za kupujúceho:

"

..G .

MUDr. Magdaléna C a c o v á
Riaditelka ŠZÚ:

Štátny zdré'votný ústav
HolléhO 5

080 01 PREŠOV3
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