
Z M L U V A NAD O DAN lET O V A R U č. 2005- 1035
Uzatvorená podl'a § 10 Zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení neskorších predpisova podl'a § 409 a zákona č. 513/1991 Zb. (Obch. zákonníka)

I. ZMLUVNÉ STRANY -IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

kupujúci : Regionálny úrad verejného
zdravotníctva BRATISLAVA
hI.m.SR so sídlom v Bratislave
Ružinovská 8
820 09 BRA TlSLA VA

AMEDIS, spol. s r.o.
Mlynská 10
921 O 1 Piešťany

predávajúci:

Zastúpený: MUDr. Eva Haladová, CSc., MPH -
vedúca služobného úradu

IČO I IČ pre DPH: 00607436
DlČ : 2020878123
bankové spojenie: Štátna pokladnica -
č. účtu 7000138765/8180

Ing. Miloš Sebedinský - konatel'

00612758 I SK2020395432
mč :2020395432
ČSOB Piešťany
0411850253/7500
Obch. register Okr. súd Trnava v.č. 9691T odd. sro

číslo objednávky:
Príjemca:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva BRATISLAVA
hI.m.SR so sídlom v Bratislave
Ružinovská 8
820 09 BRATISLAVA

II. PREDMET ZMLUVY

Il.1 Predávajúci sa zaväzuje dodať a nainštalovať predmet zmluvy - Modulárny kvapalinový
chromatograf (HPLC) s detektorom diódového pol'a (DAD) na základe súťažného návrhu ( technická
a cenová špecifikácia) do verejnej súťaže, ktorý tvorí neoddelitel'nú prílohu č. l tejto zmluvy.

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

III. CENA ZA PLNENIE PREMETU ZMLUVY

II l. 1 Cena za dodávku predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v
zmysle par. 2 zákona číslo 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov.

111.2 Cena predmetu tejto zmluvy je:
Cena prístroja bez DPH 1 195 118.00

DPH 19 % 227072,40
Cena prístroja vrátane DPH 1 422190,40
Cena prístroja vrátane DPH slovom: Jedenmiliónštyristodvadsaťdvatisícstodeväťdesiat slovenských
korún a štyridsať halierov.

111.3 Celková kúpna cena predmetu tejto zmluvy v slovenských korunách je konečná, t.j. zahŕňa dopravu na
miesto určenia, clo, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy. Cenaje za komplexné plnenie predmetu
obstarávania.



IV. MIESTO A LEHOTY NA DODANIE TOV ARV

IV.I Miestom plnenia tejto zmluvy je sídlo kupujúceho.

IV.2 Plnenie predmetu kúpnej zmluvy bude realizované predávajúcim do 9.12.2005.

IV.3 Predmet zmluvy bude preberaný povereným zástupcom kupujúceho v mieste dodania jednotlivých
častí predmetu zmluvy, ako aj dodania komplexného predmetu zmluvy.

V. DODACIE PODMIENKY, PREBERACIE KONANIE,NADOBVDNVTlE VLASTNíCTV A

V.I Predávajúci dodá predmet zmluvy v súlade so všetkými špecifikáciarni podl'a popisu predmetu
obstarávania, so všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami, právnymi predpismi
na ochranu zdravia a s príslušnými smernicami BOZP a PO, platnými v Slovenskej republike
a podmienkami tejto zmluvy vzťahujúcimi sa k predmetu tejto zmluvy.

V.2 Predávajúci splní svoj záväzok dodaním a nainštalovaním predmetu zmluvy kupujúcemu.

V.3 Dodaním sa rozumie odovzdanie predmetu plnenia v mieste sídla kupujúceho osobe oprávnenej na
prevzatie, uvedenie do prevádzky a zaškolenie obsluhy.

VA Kupujúci sa zaväzuje, že dodaný predmet plnenia prevezme a zaplatí zmluvnú cenu.

V.5 Kupujúci sa stáva vlastníkom predmetu zmluvy dňom zaplatenia celej faktúrovanej čiastky.

V.6 Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu predmet zmluvy resp. časť predmetu zmluvy v dohodnutom
rozsahu a dohodnutej kvalite.
Kupujúci je povinný prevziať predmet zmluvy resp. časti predmetu zmluvy, ak zodpovedajú
dohodnutému rozsahu a kvalite.°prevzatí predmetu plnenia podpíšu obe zmluvné strany preberacie protokoly, podpísané oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.

V.7 V prípade, ak odovzdanie predmetu plnenia zmluvy, vrátane čiastkových plnení, nezodpovedá
dohodnutému rozsahu a kvalite, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť predávajúcemu vo forme
písomných pripomienok. Predávajúci je povinný vybaviť pripomienky kupujúceho vrátane odstránenia
zistených závad do 7 (siedmich) pracovných dní od ich písomného doručenia. V prípade, že vady sú
rozsiahlejšieho charakteru, zmluvné strany dohodnú primeraný termín na ich odstránenie. Preberacie
konanie v takomto prípade je ukončené, ak kupujúci potvrdí, že všetky ním vznesené pripomienky boli
zapracované v požadovanom rozsahu a kvalite.

V.8 Predmet plnenia zmluvy bude považovaný za riadne splnený podpísaním záverečného preberacieho
protokolu.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

VI.I Úhrada za predmet zmluvy sa uskutoční po preberacom konaní, najneskôr do 14 (štrnástich) pracovných
dní odo dňa odovzdania a prevzatia faktúry. Prílohou faktúry bude podpísaný odovzdávací / preberací
protokol a dodací list.

VI.2 V prípade zmien financovania nákupu predmetu zmluvy zo strany MZ SR bude zmena upravená
dodatkom k tejto zmluve.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

VIL l Predávajúci ručí za vlastnosti predmetu plnenia počas záručnej doby. Záruka sa vzťahuje na
prevádzkyschopnosť a funkčnosť tovaru. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli z dôvodu
nesprávneho prevádzkovania a používania predmetu zmluvy. Záruka sa tiež nevzťahuje na funkčnosť
tovaru, ktorá bola upravovaná inou osobou, ako osobou, autorizovanou predávajúcim počas záručnej oby.



VII.2 Záručná doba, poskytnutá predávajúcim je24 mesiacov
Záručná doba začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia predmetu plnenia do používania od
kupujúceho.

VII.3 Predávajúci zabezpečí záručný a pozáručný servis na predmet zmluvy prostredníctvom servisných
technikov a servisných pracovísk.
Autorizované osoby na servis: Ing. Fabrício Jakubec, Ing. Dalibor Čontoš, Ing. Adrián Kováč,
Ing. František Jonáš.

VilA Kupujúci je povinný používať tovar spôsobom, uvedeným v pokynoch pre obsluhu a údržbu.

VI1.5 Predávajúci zabezpečuje opravy systémom servisných zásahov na pracovisku kupujúceho ..

VI1.6 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady predmetu plnenia, že počas záručnej doby má kupujúci
právo požadovať a predávajúci povinnosť bezplatného odstránenia vady.

VII.7 Predávajúci sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 24 hodín od
nahlásenia vzniknutej poruchy (faxom, poštou).

VIII. SPOSOB VYBAVOVANIA REKLAMÁCIÍ

VIII. l Kupujúci sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia uplatní bezodkladne po jej zistení
písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu predávajúceho podľa čl.l tejto zmluvy.

VIlI.2 Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu vybaviť najneskôr do 30 dní od uznania reklamácie. Termín
odstránenia závad sa dohodne písomnou formou.

IX. POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN NA ZAISTENIE
SÚČINNOSTI

IX. I Kupujúci je povinný poskytovať predávajúcemu za účelom plnenia predmetu zmluvy potrebnú súčinnosť,
umožniť zamestnancom predávajúceho a osobám, ktoré sa podiel'ajú na plnení predmetu zmluvy, prístup

do vopred určených priestorov kupujúceho za účelom výkonu prác pri plnení predmetu plnenia zmluvy za
vopred dohodnutých podmienok.

X. ZMLUVNÉ POKUTY

X.I Ak predávajúci nedodá predmet plnenia, uvedený v čl.II po termíne, uvedenom v bode IV.2 , zaplatí
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny, uvedenej v bode IlI.2 za každý deň omeškania.

X.2 V prípade neodstránenia vady predmetu plnenia zmluvy v písomne dohodnutom termíne sa predávajúci
zaväzuje uhradiť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu plnenia zmluvy alebo
jej časti za každý deň omeškania.

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

XA Zmluvné pokuty, dohodnuté v tejto zmluve, nevylučujú vymáhanie náhrady budúcim predávajúcim
spôsobenej škody porušením jeho povinností v plnej výške, v súlade s ustanoveniami Obchodného

zákonníka, za splnenia podmienky, že spôsobená škoda prevyšuje sumu zmluvnej pokuty.

Xl. ZÁ VEREČNÉ USTANOVENIA

XL l Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

X1.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné,
ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

XL3 Kupujúci sa zaväzuje, že údaje, ktoré sú obsahom predmetu plnenia zmluvy, nepoužije na účely, ktoré sú
mimo rámca zmluvy, resp. dodatkov k tejto zmluve, a ani ich neposkytne tretej osobe.



XI.4 Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, uvedených v tejto
zmluve resp. v dodatkoch k zmluve.

XI.5 Predmet zmluvy je realizovaný s súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami
Slovenskej republiky (SR), vzťahujúcimi sa k predmetu zmluvy.

X1.5 Zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, pričom každá zmluvná strana obdrží dve jej
vyhotovenia, ktoré majú platnosť originálu.

XI.6 Obe zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu napísanú podľa ich slobodnej vôle prečítali,
s jej obsahom súhlasia a na dôkaz toho pripojujú svoje podpisy.

V Piešťanoch, dňa 21.11.2005 V Bratislave dňa j l/. 1,.,1t7ttlJ--,

Predávajúci: Kupujúci:

8 MEDIS spol. s r.o.
Mlynská 10,92101 PiEŠŤANY

IČO:006} 2758;IČ ~H:SK2020395432
"vnl'"' ~ - - EGISlRA

. 969/1' @

, REGIONÁLNY ÚRAD
VEREJNEHO ZDRAVOTNíCTVA BRATISLAVA
hl.m.SR so sfdlorn v Bratislave

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava
-40-

MUDr.Eva Haladová, CSc.,MPH
Riaditeľka úradu

Ing.Miloš Sebedinský
Konateľ



AľlEDIS
Mlynská 10,92101 Piešťany
Tel.: 00421-33-77 44 230, Fax: 033-77 20 932
e-mail: amedis.py@amedis.sk
IČO: 006 12758

Kancelária
Kamenárska 7, 821 04 Bratislava 2
Tel.: 00421-02-43 41 43 51, Fax: 02-43 63 40 52
e-mail: amedis.ba@amedis.sk
D1Č:SK2020395432

Príloha číslo l ku kúpnej zmluve Č. 2005-1035

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava
Hlavné mesto SR so sídlom v Bratislave
Ružinovská 8
820 09 Bratislava

Verejná súťaž uverejnená vo VVO 189/2005
Číslo: 13501-MST
Predmet obstarávan ia: Kvapalinový chromatograf

Vec: Cenovo - technická špecifikácia
ponuka na modulámy kvapalinový chromatograf

s detektorom diódového poľa

Pol. Obi.číslo Popis zariadenia Cena/SKI
l 393613001 ProStar 230 Ternary Solvent Delivery Systém 449102.-

Vysokotlaký temámy gradientový HPLC modul s rozsahom prietokov
0,01 až 10 ml/min., presnosťou prietoku 0,3% RSD, presnosťou
miešania jednotlivých zložiek mobilnej fázy ± 0, I %, zmiešavaním fáz
vo vysokotlakej oblasti

2 391949590 Solvent Reservoir & Holder 5494.-
Stojan na zásobné fľaše rozpúšťadiel s držiakom

3 391907493 ProStar 230 lnstallation & Maintenance Kit II 202.-
Inštalačná sada

4 0010083900 ProStar 335 DAD Dual Diode Array 402000.-
Detektor diódového pol'a s 2 radmi po 1024 diód,
duálnou celou na súčasné meranie vel'mi vysokých a vel'mi nízkych

koncentrácií v priebehu jednej analýzy, s rozsahom vlnových dlžok
190 až 950 nm,programovatel'nou šírkou štrbiny v rozsahu I až 16 nm,
šumom
± IxI0-5AU, driftom Ixl0-3 AU/h

5 0210181900 Dual Pathlength Flow Cell for ProStar 335, 26800.-
Duálna prietoková cela k ProStar 335 DAD detektoru

6 391939300 Back Pressure Regulator Kit 5092.-
Spätný regulátor tlaku

7 391907900 GPlB Kit, Factory Installed 20770.-
/ komunikačná karta do ProStar 230 /

8 390779690 Star LC GPlB Kit for PC 23450.-
! komunikačná karta do počítača /

9 392612922 Ethernet Switch / prepínač / 7370.-
10 390792291 Star LC Software, Field Installation 80400.-

Software na riadenie celého systému, zber a spracovanie
chromatografických a spektrálnych údajov.

II 392612901 Ethernet Cat 5 patch cable 10 ft 402.-
/ prepojovací kábel!

12 8182155100 Power Cord, 230 V / Napäťová šnúra / 0.-
13 391615691 Deuterium Lamp Kit 16616.-

Náhradná lampa k DAD detektoru.
14 RE7725i Rheodyne 7725 Analyt. Injector with Switch 21681.-

Manuálny nástrekový ventil so slučkami a príslušenstvom:
15 RE7755022 Sample Loop, 20 ul ! slučka ! 884.-

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 969fT



8ľlEDIS
Mlynská 10,921 O1 Piešťany
Tel.: 00421-33-77 44 230, Fax: 033-77 20 932
e-mail: amedis.py@amedis.sk
IČO: 00612758

Kancelária
Kamenárska 7, 821 04 Bratislava 2
Tel.: 00421-02-43 41 43 51, Fax: 02-43 63 40 52
e-mail: amedis.ba@amedis.sk
DIČ: SK2020395432

16 RE7755021 Sample Loop, lO ul / slučka / 965.-
17 393557491 Mast Kit for ProStar Solvent Delivery Module 2278.-

Stojan pre dávkovací ventil Rheodyne 7725.
18 ROOO048605 Injection Valve Bracket for Mast 2573.-

Držiak pre dávkovací ventil Rheodyne 7725.
19 PC Eur Počítač: 53600.-

Pentium IV, 2,6 GHz, 512 MB RAM, 120 GB HOD, DD-RW/DVD
mechanika, sieťová karta, Windows XP Professional, klávesnica,
optická myš, 17" monitor

20 HP LJ 1012 Laserová tlačiareň HP LJ 1012 A4 GDI 13400.-
SPE system with columns, pump, manifold
/ Zariadenie na spracovanie vzoriek technikou SPE /

21 Vacc20 Bezolejová vákuová pumpa VaccSpace 20, 20Llmin, (dodáva sa 18500.-
vrátane bakteriol. filtra, IL sklenenej zbernej nádoby, 1.5m
odsávacej hadičky)

22 AHO-6023 SPE vákuový manifold s príslušenstvom, 12 pozíciový 19685.-
23 AHO-7191 Adaptery pre 1,3 a 6 mL SPE kolónky, PE, 15ks/bal. 2412.-
24 AHO-7004 Prázdne SPE kolónky 20 ml, PE, 20ks/bal. 600.-
25 AHO-7005 Prázdne SPE kolónky 60 ml, PE, 16ks/bal. 600.-
26 AHO-7378 Adaptéry pre 12 a 20 mL SPE kolónky, PE, 5ks/bal. l 005.-
27 AHO-7379 Adaptéry pre 60 mL SPE kolónky, PE, 5ks/bal. 871.-
28 8B-SOOI-FBJ SPE kolónky Strata CI8-E (55um, 70A), 200mg/3mL, 50ks/bal. 2 144.-
29 8B-S009-FBJ SPE kolónky Strata NH2 (55um, 70A), 200mg/3mL, 50ks/bal. 3082.-
30 8B-SOI2-FBJ SPE kolónky Strata Si-1 Silica (55um, 70A), 200mg/3mL, 50ks/bal. l 876.-
31 TFE0213050 Hadička Chemfluor PTFE, OD 1/8" (3.2mm), ID 1/16" (1.6mm), 264.-

5m/bal.

Konečná cena bez DPH: 1 195 118.-
DPH 19%:

227072,40
Konečná cena s 19% DPH:

l 422 190,40..Cena prístroja vrátane DPH slovom: Jedenmlllónštynstodvadsaťdvatlsícstodeväťdesiat slovenských
korún a štyridsať halierov.

Servis: zabezpečovaný našimi servisnými pracovníkmi z Bratislavy Ing. Kováč, Ing. Čontoš, Ing. Jakubec,
Ing. František Jonáš
Záručný ako aj pozáručný servisný zákrok bude uskutočnený do 24 h od nahlásenia poruchy.
Cena servisnej hodiny: 650.- Sk bez DPH

Zaškolenie: priamo na Vašom pracovisku v trvaní 5 dní /zaškolenie personálu na ovládanie celého systému
a prácu s ním, pomoc pri vypracovaní metódy na Vami určenú skupinu látok, vrátane SPE/-
Ing. Jonáš.
Zaškolenie končí vystavením certifikátu o spôsobilosti personálu vykonávať merania.

--·'1EDI~ ~I _."

Termín dodania: do 9.12.2005 ,'''ynská 10,97'
,CO.00612758;J(

VÝPIszr
OST" r-8 rl EDIS spol. s r.o.

Mlynská 10,92101 PIEŠŤANY
IČO:00612758;IČ DPH:SK2020395432

VÝPIS Z OBCI-L REGISTRA
OS TRNAVA Vč: 969fT (2)

\Záruka 24 mesiacov

V Piešťanoch 21.11.2005
Ing. Milošse~~
Konatel' meums~

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 969/T


