Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, P.O.BOX E -23, 042 53 Košice

Kúpna zmluva č. 330/2017
uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov s prihliadnutím na ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
a v zmysle § 3 ods. 2 a § 56 zákona c. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
( ďalej len “zmluva“ )

______________________________________________________________________

Čl. 1
Zmluvné strany
Kupujúci:
Názov:
Registrované sídlo:

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, P.O.BOX E-23 , 042 53 Košice,
Slovenská republika
35562340
2021871808
SK2021871808
08100-14/2004-OPP

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo zriaďovacej listiny
Osoba oprávnená konať
v mene kupujúceho
Ing. František Lešundák, riaditeľ
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica Bratislava
IBAN:
SK1481800000007000285159
tel.:
+421 55 6118300
URL/http:
www.inmm.sk
(ďalej len ako „Kupujúci“)
a
Predávajúci:
Názov:
Registrované sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
zapísaná
Osoba oprávnená konať
v mene predávajúceho:
e-mail:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IBAN:
SWIFT:
tel.:

LYNAX s.r.o.
Půlkruhová 158/1, 160 00 Praha 6, Česká republika
29054966
29054966
CZ29054966
v obchodnom registri, vedenom Mestským súdom v Prahe,
oddiel C, vložka 163291

Jiří Králík, konateľ
králik.j@lynax.cz
Komerční Banka, a.s.
115-3909240237/0100
CZ37 0100 0001 1539 0904 0227
KOMBCZPPXXX (KOMBCZPP)
+421 777 201 667
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fax:
http:
www.lynax.eu
(ďalej len ako „Predávajúci“)
Čl. 2
Východiskové podklady a údaje
1. Kupujúci a Predávajúci (ďalej len ako „zmluvné strany“) uzatvárajú túto zmluvu v
zmysle § 409 zák. č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) v spojení s § 3 ods. 2 zák. č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len ako „zmluva“).
2. Táto zmluva bola uzavretá ako výsledok verejného obstarávania podľa § 117 zákona
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej
len „zákon o verejnom obstarávaní“).

Čl. 3
Predmet zmluvy
1. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu tejto zmluvy je
- zo strany Predávajúceho záväzok dodať pre potreby kupujúceho zariadenie:
TLC scanner pre kontrolu kvality rádiofarmák: „Chromatograf TLC Wizard –
SPECT (PT444R2)“, pričom ide o kompletnú dodávku vrátane sady
príslušenstva:
 PC s inštalovaným software – 1 kus,
 Kontrolný žiarič - 1 kus,
 Podložka pre chromatografiu pre prúžky 15 x 75-80 mm – 1 kus,
 Podložka pre chromatografiu pre prúžky 25 x 75-80 mm – 1 kus,
 Fľaštička pre chromatografiu 15 x 75-80 mm – 2 kusy,
 Fľaštička pre chromatografiu 25 x 75-80 mm – 2 kusy,
 Matnica – 1 kus,
a to spôsobom dohodnutým podľa tejto zmluvy, a záväzok previesť na
kupujúceho vlastnícke právo k predmetu kúpy na základe špecifikácie, uvedenej
v bode 2. tohto článku zmluvy, vrátane dovozu, montáže a plnení, uvedených v
bode 3. tohto článku zmluvy,
- zo strany Kupujúceho záväzok vyplatiť Predávajúcemu dohodnutú cenu podľa
čl. 5.2. tejto zmluvy za riadne a včasné dodanie predmetu zmluvy vo výške a za
podmienok stanovených touto zmluvou.
2. Podrobná špecifikácia zariadenia je uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
3. Neoddeliteľnou súčasťou predmetu plnenia tejto zmluvy je aj
- doprava na miesto dodania,
- montáž,
- validácia,
- zaškolenie pracovníkov Kupujúceho,
- odovzdanie dodacieho listu spolu s preberacím protokolom,
- odovzdanie dokumentácie v slovenskom jazyku príp. v českom jazyku,
- záručný servis.
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Čl. 4
Miesto a termín plnenia
Zariadenie na základe špecifikácie, uvedenej v bode 2. čl. 3 zmluvy sa zaväzuje
Predávajúci dodať Kupujúcemu do 8 týždňov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy. Miestom plnenia predmetu zmluvy/miestom dodania je Inštitút nukleárnej a
molekulárnej medicíny, Cesta k nemocnici 1, 975 17 Banská Bystrica, 1. nadzemné
podlažie.
Predávajúci je povinný odovzdať predmet zmluvy Kupujúcemu riadne, včas, s
odbornou starostlivosťou a Kupujúcemu umožní s predmetom zmluvy nakladať (t. j.
tovar prevziať) a Kupujúci je povinný tento predmet zmluvy prevziať a poskytnúť
potrebnú súčinnosť.
Oprávnenou osobou Kupujúceho je farmaceut.
Oprávnenou osobou Predávajúceho s kontaktnými údajmi pre potreby plnenia tejto
zmluvy je Králik Jiří , tel.: + 420 777 201 667, e- mail: kralik.j@lynax.cz.
Prípadnú zmenu údajov o oprávnených osobách, alebo telefonických kontaktoch
uvedených v predchádzajúcom bode tejto zmluvy je Predávajúci povinný
bezodkladne oznámiť Kupujúcemu bez povinnosti uzatvoriť dodatok tejto zmluvy.
Čl. 5
Cena
Cena za predmet zmluvy je stanovená na základe zrealizovaného postupu verejného
obstarávania a v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov, pričom cena predložená v ponuke Predávajúceho je záväzná pre zmluvné
strany počas celého obdobia trvania tejto zmluvy.
Celková zmluvná cena predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3. tejto zmluvy je
stanovená na základe cenovej ponuky úspešného uchádzača v procese verejného
obstarávania, ktorým sa stal Predávajúci, a ktorá je zhodná s prílohou č.2 tejto
zmluvy, ktorú tvorí Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky/zmluvy
z ponuky úspešného uchádzača:

Predmet zákazky

Počet
kusov

„TLC scanner pre
kontrolu kvality
rádiofarmák“

1

Cena v EUR za ks
bez DPH

13 611,00 EUR

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH

Cena v EUR za
požadovaný počet ks bez
DPH

13 611,00 EUR

13 611,00 EUR

Celková cena za predmet zmluvy je pevná, zahŕňa aj všetky náklady na služby s tým
súvisiace, spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy a Predávajúci nemá
nárok na zvýšenie ceny.
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Predávajúci má povinnosť upraviť cenu v prípade zmeny daňových predpisov, ktoré
budú mať priamy vplyv na výšku ceny.
Čl. 6
Platobné podmienky
Kupujúci neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu na dodanie predmetu zmluvy.
Právo na zaplatenie dohodnutej ceny za predmet zmluvy vzniká predávajúcemu
úplným a včasným splnením jeho záväzku v požadovanej kvalite a kvantite.
Cenu za dodanie predmetu zmluvy podľa bodu 2. tohto článku uhradí Kupujúci
Predávajúcemu po protokolárnom prevzatí zariadenia na základe faktúry, ktorej
súčasťou bude protokol o prevzatí zariadenia podpísaný Kupujúcim.
Predávajúci zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať
náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2. zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z
pridanej hodnoty v platnom znení. Faktúra a dodací list musia byť Kupujúcemu
doručené v 3 origináloch. Faktúra okrem iných náležitosti musí obsahovať text:
„Fakturácia bola realizovaná na základe Kúpnej zmluvy “.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, alebo
bude chybne vystavená, Kupujúci je oprávnený vrátiť ju Predávajúcemu na
doplnenie. V takom prípade lehota splatnosti začne plynúť doručením
Kupujúcemu.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. V prípade, že
splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude
sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet Predávajúceho
a za deň úhrady faktúry sa považuje deň odpísania fakturovanej čiastky z účtu
Kupujúceho v prospech účtu Predávajúceho.
Pre omeškanie kupujúceho so zaplatením ceny za poskytované služby platia
ustanovenia § 369a Obchodného zákonníka. - „Osobitné ustanovenie o sadzbe
úrokov z omeškania pri omeškaní dlžníka, ktorým je subjekt verejného práva“ .

Čl. 7
Zmluvné pokuty a úroky z omeškania (§ 369 ObZ)
V prípade, že Predávajúci je s dodávkou zariadenia v omeškaní podľa termínu
dohodnutého v zmluve, je Kupujúci oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu vo
výške 0,05 % z ceny nedodaného plnenia bez DPH, s ktorým je predávajúci v
omeškaní, a to za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 100 % z kúpnej
ceny zariadenia bez DPH v tejto kúpnej zmluve.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Predávajúceho povinnosti dodať príslušné
omeškané plnenie v zmysle tejto zmluvy.
Rozhodnutie požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania
oznámi oprávnená strana doručením penalizačnej faktúry druhej zmluvnej strane.
Splatnosť penalizačnej faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia druhej zmluvnej
strane.
Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok ani jednej strany na náhradu
škody, vrátane ušlého príjmu, spôsobenej porušením zmluvných povinností.
Oprávnená zmluvná strana má nárok na náhradu škody v rozsahu presahujúcom
zmluvnú pokutu. Zmluvné strany sa dohodli, že ak v súvislosti s realizáciou tejto
zmluvy poruší Predávajúci svoju zmluvnú povinnosť, zodpovednosť za škodu
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spôsobenú tým Kupujúcemu bude daná iba v prípade Predávajúcim zavinenej
priamej, skutočnej škody, vrátane ušlého príjmu.
Kupujúci a Predávajúci prehlasujú, že dojednanie obsahu tohto článku je prejavom
ich nespornej vôle a zmluvné strany sú si vedomé prípadných právnych dôsledkov
uvedených v tomto článku zmluvy. Vymedzenie rozsahu a predpokladov nároku
Kupujúceho na náhradu škody bolo vykonané po zvážení zmluvných strán
vychádzajúcom z možných predvídateľných následkov prípadného spôsobenia škody
Predávajúcim.

Čl. 8
Vlastnícke právo, nebezpečenstvo škody
1. Nebezpečenstvo škody na tovare, na ktorý sa vzťahuje táto zmluva, prechádza z
Predávajúceho na Kupujúceho v deň podpisu protokolu o prevzatí zariadenia,
obsahom ktorého bude prehlásenie Kupujúceho, že predmet zmluvy preberá bez
chýb a nedorobkov, ktoré bránia užívaniu predmetu zmluvy.
2. Vlastnícke právo prechádza na Kupujúceho dňom prevzatia a odovzdania zariadenia
podľa Protokolu o odovzdaní a prevzatí.
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Čl. 9
Odovzdanie a prevzatie zariadenia
Odovzdania a prevzatia zariadenia sa zúčastní zástupca Predávajúceho a
Kupujúceho. O prevzatí zariadenia spíšu zmluvné strany písomný protokol o prevzatí
potvrdzujúci splnenie zmluvných povinností zo strany Predávajúceho.
Dňom podpísania protokolu o prevzatí a odovzdaní zariadenia s prehlásením, že
predmet odovzdania a prevzatia je bez vád a drobných nedorobkov, ktoré bránia
užívaniu predmetu zmluvy, sa považuje zariadenie za riadne odovzdané.
Čl. 10
Zodpovednosť za vady a záruka za akosť
Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami § 422 a nasledujúcich Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov.
Predávajúci zodpovedá za vady predmetu plnenia tejto zmluvy, ktoré má v okamihu,
keď prechádza nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy na Kupujúceho a za vady,
ktoré sa vyskytnú po prevzatí predmetu zmluvy počas záručnej doby. Predávajúci
zodpovedá za to, že príslušné zariadenie bude vyhotovené v súlade so záväzkami
tejto zmluvy, podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov
SR a EÚ a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
Záručná doba je dohodnutá na 24 kalendárnych mesiacov odo dňa prevzatia
zariadenia podľa protokolu o prevzatí. Uvedená záručná doba sa automaticky
predlžuje o dobu, po ktorú nemohol byť predmet zmluvy využívaný na účel, na ktorý
je určený, a to z dôvodov, na ktoré sa vzťahuje záruka.
Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu začať odstraňovať vadu a odstrániť
ju v obvyklej lehote. Lehota na vykonanie opravy je maximálne do 2 pracovných dní
od nahlásenia poruchy zariadenia, v prípade, že porucha bola ohlásená na kontaktné
telefónne číslo do 10:00 hodiny pracovného dňa. V prípade, že porucha bola
ohlásená na kontaktné telefónne číslo po 10:00 hodine pracovného dňa, považuje sa
za nahlásenie do 10:00 hodiny nasledujúceho pracovného dňa.
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Poruchu zariadenia kupujúci oznámi telefonicky alebo emailom na kontaktoch
predávajúceho pre poskytovanie servisných služieb nasledovne:
Chyba sa ako prvá nahlasuje na telefónnom čísle +420 777 201 667
Oprávnenou osobou Predávajúceho s kontaktnými údajmi pre potreby poskytovania
servisných služieb je Králik Jiří, Tel.: +420 777 201 667
Oznámenie porúch a chýb (reklamácia) musí byť vykonané písomne, e-mailom alebo
faxom s dodatočným písomným potvrdením zaslaným doporučene poštou na adresu:
Poštovú: Půlkruhová 158/1, 160 00 Praha 6
elektronickú: králik.j@lynax.cz
Tel. č.: +420 777 201 667
Fax. č.:
Reklamácia musí obsahovať označenie vady a miesta, kde sa vada nachádza a
stručný popis, ako sa vada prejavuje.
Za porušenie zmluvnej povinnosti Predávajúcim podľa tohto článku sa nepovažuje
prevádzka zariadenia v obmedzenom rozsahu, t. j. ak vykazuje náhodné vady a pod.,
ale inak ako celok je zariadenie prevádzkyschopné, pričom o použiteľnosti rozhoduje
u Kupujúceho vedúci pracoviska.
Za nesplnenie zmluvných podmienok sa nepovažuje:
nesplnenie spôsobené zásahom vyššej moci;
nedodržanie lehoty na opravu z dôvodu porušenia povinnosti Kupujúceho.
Predávajúci je povinný nastúpiť na odstránenie vady a túto vadu odstrániť a uviesť
predmet zmluvy do bežnej prevádzky v lehote uvedenej v bode 4 tohto článku. V
prípade nedodržania stanovenej lehoty, má kupujúci za každé jedno porušenie právo
na zmluvnú pokutu vo výške 100,00 EUR za každú začatú hodinu omeškania,
maximálne však do výšky 100% z kúpnej ceny zariadenia bez DPH, uvedenej v tejto
zmluve.
Čl. 11
Osobitné ustanovenia
Predávajúci nesie plnú zodpovednosť za škody vzniknuté Kupujúcemu v dôsledku
nesplnenia zmluvných podmienok.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné
podmienky dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od
zmluvy. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného
zákonníka v platnom znení.
Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú:
a) ak predávajúci bude meškať s dodaním zariadenia viac ako 30 dní,
b) ak Kupujúci bude meškať s úhradou splatných faktúr podľa tejto zmluvy v
prospech Predávajúceho dlhšie ako 30 dní,
c) preukázateľné a zavinené dodanie zariadenia v rozpore s podmienkami
dohodnutými v tejto zmluve a jej prílohách,
d) neposkytnutie služieb za podmienok dohodnutých v tejto zmluve alebo
poskytnutie služieb v rozpore so zmluvne dohodnutými podmienkami v tejto
zmluve,
e) neplnenie termínov poskytnutia služieb podľa článku 10 tejto zmluvy,
f) prípad, kedy predávajúci oznámi kupujúcemu, že nie je z objektívnych alebo
subjektívnych dôvodov schopný plniť dodávky predmetu zmluvy podľa tejto
zmluvy.
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Právne účinky odstúpenia od kúpnej zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného
oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí
mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť
uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné.
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy, vrátane
sporov o jej platnosti, výklad alebo ukončenie sú zmluvné strany povinné prednostne
riešiť najprv vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami až následne
súdnymi spormi.
Zmluva sa spravuje slovenským právnym poriadkom, najmä Obchodným
zákonníkom v platnom znení a súvisiacimi právnymi predpismi.

Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť tejto zmluvy:
a) dohodou oboch zmluvných strán,
b) odstúpením od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení tejto
zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán.
8. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne započítať na zaplatenie ceny
dodávky splatné alebo nesplatné zmluvné pokuty, sankcie, náhradu škody a/alebo iné
nároky, ktoré má voči predávajúcemu podľa tejto zmluvy.
9. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek previesť a/alebo postúpiť úplne alebo čiastočne
svoje práva a povinnosti na tretiu osobu a to aj bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Predávajúceho. Predávajúci nie je oprávnený postúpiť tretím osobám
akékoľvek pohľadávky voči Kupujúcemu, ktoré mu vznikli v súvislosti s touto
zmluvou bez predchádzajúceho písomného súhlasu Kupujúceho. Porušenie tohto
ustanovenia má za následok neplatnosť takéhoto postúpenia pohľadávky.
10. Podstatnú súčasť tejto zmluvy a základ pre jej naplnenie a výklad tvoria nasledovné
podklady a pravidlá:
a) všetky platné právne predpisy,
b) slovenské technické normy,
c) právnymi predpismi zakotvené ustanovenia ochrany pracovníkov a bezpečnosti
práce,
d) predpisy spracovania, osvedčenia o schválení, smernice a odporúčania
výrobcov a zhotoviteľov materiálov, pričom pri rozporoch z hľadiska súčastí tejto
zmluvy platí pojem dokladu uvedeného v hore uvedenom slede na prvom mieste,
prednosť patrí však každej časovo neskôr uzatvorenej dohode oproti
predchádzajúcej.
7.

1.
2.
3.

Čl. 12
Záverečné ustanovenia
Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou,
sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú vykonávané formou písomných
dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv v zmysle
ustanovenia §47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení
neskorších predpisov. Zmluvu a jej prípadné dodatky zverejňuje kupujúci.
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4.

5.
6.

7.

8.

Zmluvu možno meniť alebo zrušiť iba na základe vzájomne odsúhlasených a
odôvodnených písomných dodatkov, podpísaných štatutárnymi orgánmi oboch
zmluvných strán.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch origináloch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží dva originály.
Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, zmluva nebola
uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany
vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a
právnym účinkom z nej vyplývajúcim a na znak súhlasu s jej obsahom a záväzkami
obidvoch zmluvných strán ju osoby oprávnené k podpisu vlastnoručne podpísali. Ich
zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie
tejto zmluvy neplatným alebo neúčinným, táto neplatnosť či neúčinnosť sa nedotýka
ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné
alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe dohody ustanovením
platným, s rovnakým významom.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy:
Príloha č.1- Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 - Návrh úspešného uchádzača na plnenie kritérií na predmet
zákazky/zmluvy

V Prahe, dňa:

V Košiciach, dňa:

Za Predávajúceho:

Za Kupujúceho:

........................................................

...........................................................

Jíří Králík
konateľ

Ing. František Lešundák
riaditeľ INMM
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Príloha č. 1 ku kúpnej zmluve č. 330/2017
Opis predmetu zákazky:
TLC scanner pre kontrolu kvality rádiofarmák
Technické vlastnosti
Hodnota/charakteristika
1 ks – kompletný chromatograf, vrátane
Chromatograf TLC
Wizard - SPECT
PC, software-u a kontrolného žiariča
Podložka pre
1 kus – pre prúžky 15 x 75-80 mm
chromatografiu
1 kus – pre prúžky 25 x 75-80 mm
Fľaštička pre
2 kusy – pre chromatogram 15 x 75-80 mm
chromatografiu
2 kusy – pre chromatogram 25 x 75-80 mm
Matnica
1 ks

Spĺňa/ Nespĺňa
Spĺňa
Spĺňa
Spĺňa
Spĺňa

Zariadenie musí byť nové, nepoužívané, dodané v originálnom balení. V cene musí byť zarátaná
doprava na miesto inštalácie, montáž a validácia a zaškolenie. Požadujeme dodanie predmetu zákazky
v uvádzanej špecifikácii, v technických a osobitných požiadavkách v opisnom formulári. Záruka
minimálne 24 mesiacov. Servisná odpoveď zabezpečená do maximálne 2 pracovných dní od
nahlásenia poruchy. Kompletný návod na používanie v slovenskom (českom) jazyku.
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Príloha č. 2 ku kúpnej zmluve č. 330/2017
Návrh uchádzača na plnenie kritérií na predmet zákazky/zmluvy.
Obchodné meno a sídlo uchádzača:
LYNAX s.r.o., sídlom Půlkruhová 158/1, 160 00 Praha 6, Česká republika

Predmet zákazky

Počet
kusov

„TLC scanner pre
kontrolu kvality
rádiofarmák“

1

Cena v EUR za ks
bez DPH

13 611,00 EUR

Celková cena za predmet zákazky v EUR bez DPH

Cena v EUR za
požadovaný počet ks bez
DPH

13 611,00 EUR

13 611,00 EUR

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v Návrhu zmluvy na
predmet zákazky, ktorá je súčasťou ponuky.
V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude z procesu verejného
obstarávania vylúčená.
Dátum predkladania ponuky uchádzačom: 13.11.2017

.................................................
podpis a odtlačok pečiatky uchádzača
Jíří Králík, konateľ

