
~-'
/

Kúpna zmluva
uzavretá podla §409-§470 Obchodného zákonníka

c.: 2000-09/01

CI. 1

Zmluvné strany

Predávajúci: NORSONIC Slovensko spol. s r.o.

Krcméryho 23

811 04 Bratislava

ICO: 31372121

DRC: 31372121/600

císlo úctu: 702147613

penažný ústav: CSOB - 7500

zastúpený: Ing. Milan Kamenický

konatel

Kupujúci: Štátny zdravotný ústav Michalovce

Špitálska c.1l

07101 Michalovce

ICO: 17335680

císlo úctu: 43-36827552/0720

penažný ústav: NBS

zastúpený: MUDr. Viera Nawková

riaditelka ŠZU

CI.2

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy je dodanie tovaru nasledujúcej špecifikácie:

1 ks Zvukový analyzátor NORSONIC NOR-121

Integracný zvukomer triedy presnosti 1 v zmysle STN lEC 60651 a 60804,
frekvencný analyzátor triedy presnosti 1 v zmysle STN lEC 61260.



Cl.3

Stanovenie ceny

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcej cene:

Cena za predmet dodávky uvedený v položke 2:

Zvukoý analyzátor NORSONIC NOR-12l: 545.200,-

10%DPH: 54.520,-

Celková cena za položku z c1.2: 599.720,-

3.2 Celková cena za dodávku podla clánku 2, vrátane DPH je 599.720,-. V cene
sú zahrnuté colné poplatky, doprava do ŠZU Michalovce a zaškolenie pracovníka
na obsluhu prístroja.

CiA

Splatnost

4.1 Danový doklad (faktúra) bude vystavená po dodaní tovaru so splatnostou do
14 pracovných dní, pricom za den splatnosti sa považuje den odpísania z úctu
kupujúceho na úcet predávajúceho.

4.2 Kupujúci je povinný uhradit predávajúcemu poplatok vo výške 0,05% za
každý den omeškania úhrady z celkovej sumy vyplývajúcej z tejto zmluvy.

4.3 Predávajúci je povinný uhradit kupujúcemu poplatok vo výške 0,05% za
každý den omeškania dodávky z celkovej sumy vyplývajúcej z tejto zmluvy.

Cl.5

Povinnosti predávajúceho

5.1 Predávajúci je povinný dodat tovar kupujúcemu do 30 dní od podpísania tejto
kúpnopredajnej zmluvy.

5.2 V prípade poruchy, ktorá nebude spôsobená nesprávnym používaním ale
vadou prístroja, poskytne predávajúci kupujúcemu na predmet zmluvy
rocnú záruku na práce a náhradné diely nutné na odstránenie poruchy. Zárucné
opravy zabezpecuje predávajúci.

5.3. Predávajúci sa zaväzuje poskytovat pozárucné opravy na predmet zmluvy.

5.4 Predávajúci zabezpecí zaškolenie personálu na obsluhu predmetu zmluvy
v den dodávky do ŠZU Michalovce.



Cl.6

Nadobudnutie vlastníckeho práva

6.1 Zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že kupujúci nadobúda vlastnícke právo
k predmetu zmluvy dnom úhrady celej ceny za predmet dodávky v zmysle
clánku 3.2 tejto zmluvy, pricom za den úhrady sa považuje den odpísania pladby
z úctu kupujúceho na úcet predávajúceho.

6.2 Predmet zmluvy zostáva vo vlastníctve predávajúceho do dna zaplatenia celkovej
ceny v zmysle clánku 3.2 tejto zmluvy.

Cl.7

Povinnosti kupujúceho

6.1 Kupujúci je povinný zaplatit za tovar kúpnu cenu uvedenú v bode 3.2.

CI.8

Iné ustanovenie

Kúpnu zmluvu je možné zmenit len písomnou formou. Na vztahy touto
zmluvou neupravené sa v plnom rozsahu vztahujú ustanovenia Obchodného
zákonníka 513/91 Zb.

CI.9

Záverecné ustanovenie

Zmluvné strany si zmluvu precítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu
podpísali.

Zmluva je vyhotovená v 4-exemplároch, z toho:

- 2x pre predávajúceho

- 2x pre kupujúceho

V Bratislave, dna2{J. ().2 tPf tJ V Michalovciach, dna 2g.& .2.OoO

----------------------------

predávajúci kupujúci

8NORSONIC

iH SLOVENSKOspol. s r.o.Krcméryho 23
811 04 Bratislava

tel./fax: 07/6224 3649
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