Kúpna zmluva č. Z201618066_Z
Uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1

1.2

Objednávateľ:
Obchodné meno:

Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny

Sídlo:

Rastislavova 43, 04253 Košice, Slovenská republika

IČO:

35562340

DIČ:

2021871808

IČ DPH:

SK2021871808

Číslo účtu:

SK1481800000007000285159

Tel:

055 6118311

Dodávateľ:
Obchodné meno:

CANBERRA - PACKARD, s.r.o.

Sídlo:

Vojtecha Tvrdého 790/13, 024 32 Žilina, Slovenská republika

IČO:

31576303

DIČ:

2020460046

IČ DPH:

SK2020460046

Číslo účtu:

SK170200000001222543312

Tel:

00421415006750

II. Predmet zmluvy

2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Merač dávkového príkonu, prenosný

Kľúčové slová:

merač, dávkový príkon, nukleárna medicína, ionizujúce žiarenie

CPV:

38944000-7 - Merače žiarenia beta a gama; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Kategória služieb:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem
prepravy poštových zásielok

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Merač dávkového príkonu a plošnej kontaminácie pre pracovisko nukleárnej medicíny

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Minimum

Maximum

Merací rozsah prístroja

uSv/h

0.1

1000

Externá sonda pre meranie plošnej kontaminácie

ks

Technické vlastnosti

Hodnota / charakteristika

Detekcia žiarenia

beta, gama

Merané veličiny

Sv/h, Bq/cm2 (externá sonda), c/s (externá sonda)

Typ prístroja

mobilný

Typ detektora prístroja

scintilačný detektor

Typ detektora externej sondy pre meranie plošnej kontaminácie

scintilačný detektor alebo GM trubica
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Presne

1

Pripojiteľnosť k PC

USB alebo Bluetooth

Formát exportu dát z prístroja

vo formáte CSV

Možnosť ukladania viacerých hodnôt meraní do pamäte prístroja

min. 500

Externá sonda nefixovaná na prístroj

ÁNO

Možnosť identifikácie meraní

indexom, dátumom a časom

Možnosť merania priemernej hodnoty počas užívateľom zadaného
časového intervalu

ÁNO

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny
Vrátane inštalácie na mieste plnenia
Názov

2.5

Upresnenie

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice IV

Obec:

Košice - mestská časť Juh

Ulica a číslo:

Rastislavova 43

Čas / lehota plnenia zmluvy:
1.9.2016 12:00:00 - 9.9.2016 12:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo: 1,0000
3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia
3.0, účinná zo dňa 18.4.2016 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 000,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

Strana 2 z 3

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 400,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných podmienkach
elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto zmluve
neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, jedno
vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno bude
zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.0, účinná zo dňa 18.4.2016,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 22.7.2016 12:38:01
Objednávateľ:
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
CANBERRA - PACKARD, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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