KÚPNA ZMLUVA
Zmluvné strany
Kupujúci:

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Rastislavova 43, P.O.BOX E-23
042 53 Košice
Zastúpený:
Ing. František Lešundák - riaditeľ
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:
7000285159/8180
IČO:
35562340
DIČ :
2021871808
Číslo zriaďovacej listiny 08100-14/2004-OPP

Predávajúci :

MGP, spol. s r.o.
Šustekova 2
85104 Bratislava 5
Zastúpený:
RNDr. Karel Zelený, CSc., konateľ
Bankové spojenie:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:
1135689006/1111
IČO:
00684023
DIČ:
2020318289
Spoločnosť zapísaná: Zapísaná do obchodného registra Okresného súdu BA I, odd. Sro, vložka
č.289B
Zmluvné strany uzatvárajú Kúpnu zmluvu podľa ustanovenia § 409 a nasledujúcich Obchodného
zákonníka za týchto podmienok:

I.

Prehlásenia

1.

Kupujúci prehlasuje, že na základe a v súlade s výsledkom verejného obstarávania
vyhláseného na predmet kúpy má záujem o kúpu sady fantómov .

2.

Predávajúci vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou oprávnenou predávať požadovaný
tovar.

II.

Predmet zmluvy

1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu sady fantómov:

Germániový fantóm EG-0318-2.5M (92,5MBq)
1 ks

Germániový tyčový zdroj HEGL-0080-1.2M (44MBq)
2 ks
dohodnutého spôsobom podľa tejto zmluvy, previesť na kupujúceho vlastníckeh právo
k predmetu kúpy a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za riadne a včasné plnenie kúpnu cenu.
2.

Predávajúci je povinný splniť dodávku predmetu kúpy podľa objednávky vo vlastnom mene a
na vlastnú zodpovednosť. K splneniu dodávky dôjde odovzdaním objednaného predmetu kúpy
poverenému zamestnancovi kupujúceho v mieste dodania. Odovzdanie predmetu kupujúcemu
musí byť písomne potvrdené. Za povereného zamestnanca sa považuje klinický fyzik.

3.

Miestom dodania je
Košice.

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny, Rastislavova 43, 042 53

III. Cena
1. Kúpna cena je výsledkom verejného obstarávania a je medzi zmluvnými stranami dohodnutá
podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Ceny predmetu zmluvy:
P.
č.

1.

2.

Názov:

Germániový fantóm
EG-0318-2.5M
(92,5MBq)
Germániový tyčový
zdroj HEGL-00801.2M (44MBq)

ks

Cena/ks bez
DPH (€)

DPH
10 %
(€)

Cena/ks
s DPH (€)

Cena spolu
s DPH (€)

1

7.700

770

8.470

8.470

2

3.600

360

3.960

7.920

SPOLU:

16.390

3. Ceny sú konečné a zahŕňajú všetky náklady spojené s výrobou a prepravou predmetu zmluvy
na miesto dodania, vrátane zabezpečenia obalových súborov k jeho preprave, ako aj
likvidáciu starých vymretých fantómov.
4. Likvidácia starých vymretých fantómov prebehne po dohode s kupujúcim.

IV.

Fakturácia a platobné podmienky

1. Cenu za dodanie predmetu zmluvy uhradí kupujúci na základe faktúry. Predávajúci je
oprávnený fakturovať cenu po splnení dodávky. Nedeliteľnou prílohou faktúry je doklad
o splnení dodávky, potvrdený povereným zamestnancom kupujúceho.
2. Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia faktúry kupujúcemu.
3. Kupujúci má právo vrátiť faktúru v lehote jej splatnosti, ak odporuje ustanoveniam tejto
zmluvy, resp. neobsahuje náležitosti požadované platnými právnymi predpismi. V takomto
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť
doručením opravenej faktúry odberateľovi.

V.

Záručná doba – zodpovednosť za vady

1. Predávajúci sa zaväzuje dodávať predmet zmluvy v kvalite zodpovedajúcej podmienkam
uvedených v platných predpisoch, príslušným normám a ďalším platným predpisom.
2. Predávajúci ručí za kvalitu predmetu zmluvy po celú dobu použiteľnosti.
3. Balenie predmetu zmluvy musí zodpovedať predpísanému spôsobu určenému na uchovanie
a ochranu predmetu zmluvy a splňajúce predpisy z hľadiska radiačnej ochrany.
4. Reklamácie vád kvality predmetu zmluvy uplatňuje kupujúci u predávajúceho bezodkladne po
jej zistení písomnou formou.

VI.

Dodacie podmienky

1.

Predávajúci sa zaväzuje dodať špecifikovaný predmet kúpy v objednanom množstve do 8
týždňov odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Termínom splnenia dodávky predmetu kúpy je dátum
potvrdenia prevzatia oprávneným zástupcom kupujúceho na dodacom alebo nákladnom liste
prepravcu.

2.

Ak bude mať predávajúci vedomosť o tom, že nebude schopný dodať predmet zmluvy, je
povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho bezodkladne.
VII.

Doručovanie

1. Písomnosti a informácie týkajúce sa záväzkov medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú zo
Zmluvy sa budú doručovať osobne, elektronicky, alebo poštou.
2. Doručenie písomnosti osobne je adresát povinný písomne potvrdiť čitateľným uvedením
svojho mena, podpisom, prípadne odtlačkom pečiatky.
3. Poštou doručujú zmluvné strany písomnosti adresátovi na jeho adresu uvedenú v záhlaví tejto
zmluvy vo forme doporučenej zásielky; ak nie je možné doručiť adresátovi písomnosť na túto
adresu, povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť je splnená v deň, keď mu ju pošta vrátila
ako nedoručiteľnú zásielku.
4. Ak adresát odmietne prevziať písomnosť, považuje sa táto písomnosť za doručenú.
5. Ak je povinnosť odosielateľa doručiť písomnosť splnená, účinky doručenia nastávajú aj vtedy,
ak sa adresát o tom nedozvie.
Písomnosť doručovaná elektronicky sa doručuje na adresu kupujúceho, pokiaľ nie je v tejto
zmluve dohodnuté inak, na emailovú adresu kupujúceho: inmm@inmm.sk, na emailovú
adresu predávajúceho mgp@mgpslov.sk. Telefonický kontakt na kupujúceho +421 055 611
8300, na predávajúceho +421 254 654 841.

VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom
Slovenskej republiky. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Zmluva zaniká na základe dohody zmluvných strán, výpoveďou zo strany kupujúceho s
jednomesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení výpovede predávajúcemu, odstúpením od zmluvy kupujúcim.
V Bratislave dňa 19. 7. 2017

V.......................... dňa ........

Predávajúci:

Kupujúci:

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

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

RNDr. Karel Zelený, CSc.- konateľ

Ing. František Lešundák - riaditeľ

