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Hermes LabSystems, s.r.o. vÚrcH - CHEMITEX, spol. s r.o.

Čislo zmluvy predávajriceho: KJO I22I2IO

Kupuj ci:
Sídlo:
Zastitpeny:
tČo:
DIČ:
IČ opH:
Bankové spojenie:
Číslo ťrčtu:

TelefÓn:
(d'alej len,,kupuj ríci'')

PredávajrÍci:
Sídlo:
Právna forma:
Zapísany v:

Štatut á,rny zástupca:
S p lnomocneny zástupca..

ICO:
DIČ:
tČ opH:
Bankové spojenie:
Číslo čfu (bežné):
Číslo čtu v štruktťrre
Swift code
Tel. č.:

Fax. ě.:

Císlo zmluvy kupujriceho:

K pna zmluva
uzaítorená podl'a $ 409 a nasl. obchodného zákonníka

I.
Zm|uvné strany

vÚrcH - CHE,MITEX, spol. s r.o.
Rybníky 9!L 01 1 68 Ži|ina
Ing. Jozef Sesták, CSc.
31 s83 814
2020443843
sK2020443843
Tatra banka, &.s.

262982212311 100
04rls001 7 54

ť# b ťÝ ,3 ťťsrv7

Hermes LabSystems, s. r. o.
Pťrchovská L2,83I 06 Bratislava
spoločnosť s ručením obmedzenym
obchodnom registri okresného sridu Bratislava I,

oddiel: Sro., Vložka č.: II272|B
RlrIDr. Andrej Vadkerti - konateť
Ing. Ján Hrouzek, PhD.
3s693487
20203 1 0083
sK20203 10083
Tatra Banka, &.s.

262604077 5/1 100
IBAN: SK91 1 100 0000 0026 2604 077 5

TATRSKBX
0214920 693I
0214488 8546

(ďalej len,,predávaj ci'')

II.
Predmet zmluvy

1' Predmetom tejto zmluvy je ktipa ,,LaboratÓrnych prístrojov.. vrátane manuálu, inštalácie,
uvedenia do prevádzky a zaškolenia obsluhy.

2. Popis predmetu zmluvy so špeciťrkáciou ceny tvorí prílohu č. 1, ktorá je neoddelitelhou
s časťou tejto zmluvy

3' Predávajrici sa na zátklrade tejto zmluvy a v rozsahu v nej vymedzenom zavázuje dodať
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Hermes LabSystems, s.r.o. vÚrcH - CHEMITEX, spol. s r.o.

predmet zmluvy a previesť na kupuj ceho vlastnícke právo'

4. Kupujrici sazav'ázuje predmet zmluvy prevziať azap|atiť zař kripnu cenu.

5. Kupujrici nadobudne vlastnícke právo až riplnfm zap|atenim kripnej ceny.

ilI.
Splnenie predmetu zmluvy

1' Predávajrici sa zavánlje odovzdať cely predmet zmluvy kupujírcemu podl'a harmonogramu
rea|izácie dodávky tovarov, ktor1f tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

2' Miestom dodania predmetu zmluvy je vÚrcH - CI{EMITEX, spol. s.r.o..

3' Úplné dodanie, inštaláciu, odskišanie' zaškolenie obsluhy je kupujírci po prebratí predmetu
zmluvy povinnj napožiadanie predávajriceho písomne potvrdiť v dodacom liste a preberacom
protokole.

4' Predmet zmluvy je splneny zo strany predávajriceho prebratím predmetu zmluvy kupujricim.

rv.
K pnacena

1. Kripna cena za predmet zmluvy, vrátane cla, dovoznej prirážky, poistenia a dopravy na miesto
plnenia, inštalácie a zák|adného zaškolenia obsluhy je urěená v srílade so zákonom č,. |8l|996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlrášky MF sR č,.87/1996 Z, z, dohodou ako
cena pevná vo vjške

85 700,00 EUR bez DPH.

2' K cene podťa bodu 1 tohto ělánku bude pripočítaná DPH v zmysle platného zákona v čase
dodania tovaru.

V.
Platobné podmienky

1. Kupujrici sazaváznje zap|atiť predávaj cemu dohodnutu kirpnu cenu v zmysle čl. IV. tejto
zmluvy na základe predloženfch fakttir.

2, Neoddelitelhou s časťou faktťrr bude dodací list a preberací protokol.

3' Splatnosť fakturje 60 dní odo dřa vystavenia.

4. Každá faktura musí obsahovať všetky náležitosti, stanovené v $ 71 ods. 2 záú<onaě.222l2004
Zb. o dani zpridanej hodnoty v nteni neskorších predpisov, vrátane oznaěenia ěísla zmluvy
podl'a evidencie predávajriceho. Ak predávajrici neuvedie vo fakt re ktor1fkolVek požadovanj
ridaj je to dÓvod na vrátenie faktury bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania'

vI.
Dodacie podmienky

1. Predávaj ci zabezpeěi preclenie predmetu zmluvy a jeho doručenie ku kupujricemu na vlastné
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Hermes LabSystems, s.r.o. VUTCH - CHEMITEX, spol. s r.o.

náklady.

2. Podmienka doruěenia predmetu zmluvy podl'a INCOTERMS 2000 je DDP.

3, Dodávka tovarov bude realizovanáv zmysle harmonogramu, ktor1/ tvorí prílohu č.2 zmluvy.
Deř doruěenia predmetu zmluvy oznámi predávajrici kupujírcemu vopred. Kupujrici sa
zav.dzuje zásielku prevziať v oznámenom termíne.

4. Doruěenie predmetu zmluvy bude dokladované podpisom oprávnenej osoby kupujriceho na
príslušnom sprievodnom doklade.

5. Kupujrici je povinny bez zbytoěného odkladu upozorniť predávajriceho na zjavné porušenie
balenia (obalov) pri preprave a na vady nejmé uŽ pri doručení tovaru, spísať o tom zápis
a odovzdať ho predávaj cemu.

6. Kupujrici sa zaván,le zabezpeěiť podmienky vhodné pre inštaláciu, odskrišanie a prevádzku
predmetu zmluvy podl'a písomnlch pokynov predávajriceho a to najmá:

a. miesto pre inštalovanie a prevádzku predmetu zmluvy,
b. médiá potrebné pre prevádzku predmetu zmluvy,
c' zabezpeěiť ochranu doruěenych a inštalovanjch častí predmetu zmluvy pred ásahom

nepovolan;fch osÓb, pred vytopením, požiarom a podobne'

7. Predávaj ci odovzdá predmet zmluvy v srilade s platrr;fmi záváznymi predpismi, technic[fmi
normami a podmienkami tejto zmluvy.

8. Predávajrici prehlasuje, Že tovar nie je zaťažeqf právami tretích osÓb.

9. Predávaj ci sa zav?izuje v priestoroch kupujriceho dodržiavať predpisy o požiarnej ochrane,
bezpeěnostné a iné predpisy.

10. Deř protokolámeho preberania predmetu zmluvy oznátmi predávajrici kupuj cemu najneskÓr
3 pracovné dni vopred. Kupuj ci sazaváa$e preberať predmet zmluvy v oznámenom termíne.

11. Po protokolárnom prebratí predmetu zmluvy m6že kupujrici riadne predmet zmluvy uživať a
predávajrici sa mu zavázuje toto užívanie dřom protokolrárneho prebratia umožniť.

12. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujriceho podlb $ 455 anasl. obchodného
zrákonníka v ěase prevzatiatovaru' Ustanovenia ěl' VI ods. 6 lfmto nie sri dotknuté.

vII.
Záručná doba, servis a zodpovednosť za vady

1. Predávajrici ruéízavadyzozáruky predmetuzmluvypodl'ačl. IItejtozmluvypodobu24
mesiacov od inštalácie' Zátruéná doba sa predlžuje o dobu poruchy ajej opravy v tomto
období.

2. V prípade vady zo záruky predmetu anluvy počas záručnej doby má kupujrici právo na
bezplatné odstránenie vád a predávajírci povinnosť vady odstrániť na svoje nríklady.
Predávajrici nezodpovedá za vady, ktoré vznikli poškodením predmetu zmluvy hrubou
nedbanlivosťou kupujriceho, jeho konaním v rozpore s inštrukciami ohl'adne používania
predmetu zmluvy, neodbornou prevádzkou, obsluhou a ťrdržbou, používaním v rozpore
s návodom na použitie, alebo neobvykl;fm spÓsobomuŽivania predmetu zmluvy.

3. Predávajrici odstráni vady zo záruky predmetu zmluvy najneskÓr do 30 dní od písomnej
reklamácie zánady kupujricim. V prípade rozsiahlejšej záruěnej opravy možno určiť termín jej
ukončenia vzájomnou písomnou dohodou. V prípade uzavretia servisnej zmluvy medzi
predávajírcim a kupujricim s záxlázné termíny uvedené v servisnej zmluve.
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4. Kupujtici za zav.dzuje uplatrriť reklamáciu vady zo záruky predmetu plnenia bez zbytoěného
odkladu po jej zistení písomnou formou oprávnenému ástupcovi predávajriceho.

5. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatnym spÓsobom, mÓže Kupuj ci
v srilade s $ 436 a nasl. obchodného ziákonníka v znení neskorších predpisov uplatniť tieto
nároky:

a. poŽadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadny tovar, dodanie
chlbajriceho tovaru a požadovať odstrránenie právnych vád'

b. požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sri vady opravitelhé,
c. požadovať primeran zťavu z kripnej ceny alebo
d. odstupiť od zrnluvy.

vilL
Odstt'ipenie od zmluvy a hrada srÍvisiacich nákladov

1' Predávajrici je oprávnenj odstupiť od zmluvy v tychto prípadoch:

a' pri opakovanom porušení ustanovení zmluvy kupujilcim,
b. ak sa pred zap|atením k pnej ceny, začne konkurzné konanie na majetok kupujriceho,
c. ak sa pred zap|atenim hipnej ceny zamietne návrh nazaěatie konkurzrého konania v

dÓsledku nedostatku majetku kupujriceho,
d. v prípadoch stanoven;fch obchodnjm zákonníkom.

2. Kupuj ci je oprávnenf odstupiť od tejto zmluvy v tychto prípadoch:

a. pri oneskorení dodávky o viac ako 60 dní spÓsobenej hrubym zavinením zo strany
predávaj ceho,

b. ak predmet dodania nie je totožnf s predmetom určen;fm v zmluve,
c. v prípadoch ustanoven;fch obchodn;fm zákonníkom.

IX.
Sankcie

1. Pre prípad nedodržania podmienok tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovné možné
sankcie:

a. za omeškanie predávajriceho s dodaním predmetu zmluvy podl'a ěl. IJ. tejto zmluvy si
mÓže kupuj ci uplatniť zmluvnti pokutu vo vyške 0,05 yo z hodnoty nedodanej časti
predmetu zmluvy za kaŽdy deř omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká
nárok kupuj ceho na prípadnri nráfuadu škody,

b. za omeškanie kupujriceho so zaplatením kripnej ceny si mÓže predávajrici uplatniť
rirok z omeškania vo vfške 0,05 oÁ z nezap|atenej ceny zakaŽd! deř omeškania.

2. Nárok na zmluvné sankcie a rirok z omeškania nevzriká vtedy, ak sa preukiíže, že:

a, omeškanie je spÓsobené ričinkom vyššej moci,
b. omeškanie je spÓsobené druhou zmluvnou stranou.

3. V prípade, že predmet zmluvy nemÓže byť predávajricim expedovanj v dohodnutom termíne
z dÓvodov zavinen;fch kupujricim, je predávajrici oprávneny vyžadovať náhradu škody
počínajric piatym f!ždřom oneskorenia.
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2.

3.

X.
Spoločné a záxerečné ustanovenia

1. Neoddelitel'nymi prílohami tejto zmluvy sri:

a. príloha č' 1 - Popis predmetu zmluvy so špeciťrkáciou ceny,

b. príloha é, 2 _Harmonogram rea|izáciedodávky tovarov'

Zm(uva nadobrida platnosť a ričinnosť dřom jej podpisu oboma zmluvn;fmi stranami; jej
platnosť je stanovená na dobu dodania, prebratia a uhradenia predmetu zmluvy a záruěnej
doby.

Dodávateť je povinqf strpieť qfkon kontroly/auditu/overovania srivisiaceho s dodávanfm
tovaÍom, prácami a službami kedykoltek poěas platrrosti a ričinnosti zmluvy ě.

|37l20I0/2.2/oPYaY IITMS k d 26220220134], a to oprávnenjmi osobami, ktoqfmi sri
najmá pos$rtovatel' a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolqf rirad SR, príslušná správa
finančnej kontroly, Certifikačny orgán a nimi poverené osoby, orgán auditu, jeho
spolupracujrice orgány a nimi poverené osoby, splnomocnení zástupcovia EurÓpskej Komisie
a EurÓpskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgiánmi, ktoré sri uvedené ako oprávnené
osoby v srilade s príslušn;fmi právnymi predpismi SR a ES, a poskytnriť im všetku potrebnri
sriěinnosť.

Zmluvu je možné meniť alebo dopÍĎať len formou písomqfch dodatkov, obojstranne
ods hlasen;fch oboma zmluvnjmi stranami.

Zm|uvné strany vyhlasujri' že sa so zmluvou oboznámili a s jej obsahom s hlasia, na znak
ěoho pripájajrí svoje podpisy.

Práva a povinnosti ztejto zmluvy prechádzají aj na právnych nástupcov zmluvnych strán.

Zm|uvaje vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorych po podpísaní obdrŽi kupuj ci dve a
predávaj rici dve vyhotovenia.

4.

5.

6.

7.

za predávajriceho

v Bratislave dřa ....ť...ď.]..... ....20II

zakupujriceho

v Žiline dĚa ..ffi..ď.,...... .20IL

,
w&JŤffim " ffiffiffiffiffi%-ffiK

sEloB" s n&,
Wb"eny ssc G

sl"l" 6s ŽanÉxaa

Ing.ffuHrouzek, PhD.
splnomocneny zástupca

ížefŠesták, CSc.
konateť
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Príloha č. 1 zmluvy: Popis predmetu zmluvy a špeciÍikácia ceny

opis predmetu obstarávania

1. Deionizátor vody (1 ks) Werner MobilRo UP60B
Zariadenie na prípravu elelaodeionizačnej vody,
Plne automatic(ý systém na úpravu vstupnej vody z vodovodnej siete na stupeň analyticky čistej vody,
Produkcia elektrodeionizovanej vody min. až do 60 |itrov za hodinu,
Vodivosť upravenej vody: 1. 0,067 pS/cm
Automatické monitorovanie kvality vstupnej a ýstupnej vody

2. Plynový chromatograf (1 ks)

C hromato gr af A gi I ent 7 B 9 0A

operačná teplota: 4"C nad teplotou okolia aŽ do 450"C
Snímanie teploty a tlaku okolia v reálnom čase
Automatická sústavná kontinuálna on.line korekcia v reálnom čase na teplotu a tlak laboratória pre presné
riadenie prietokov a tlakov v prístroji.
Všetky prietoky a tlaky automaticky regulované s krokom nastavenia tlaku lepším neŽ 10 Pa

Injektor ,, split/splitless "

Pracovná teplota do až 400oC
Rozsah pracovného tlaku do 689 kPa (l00 psi)
Prietok plynov: až do 1250 ml/ min
Možnosť dávkovania v zorky :

' split
. split s tlakoým pulzom
o splitless
o splitless s tlakoým pulzom

Zariadenie urnožňujúce výmenu kolóny bez zavzdušnenia detekčnej časti
s rnožnosťou obrátiť prietok kolónou

Umožňujúci výmenu kolóny bez zavzdušnenia detektora
Umožňujúci plne automatizovaný spátný prietok kolónou pre jej nýchle vymýie/čistenie po analýze,
S inertným vnútorným povrchom (deaktivovaný povrch)
S nízkou termálnou masou: < 159
Vyhrievaný rovnakým režimom ako pec chromatografu'

Hmotnostný dete|ctor s lineórnym kvadrupólom Agilent 5975C

Pracujúci s ionizáciou nétrazom elektrónu (EI).
Rozsah hmotností do 1050 amu
Vrákuoý systém pracujúci s turbomolekulárnou pumpou 262Ls.|
Citlivosť (pomer signálu k šumu) pri meraní na kolóne HP-SMS 30m 0,25mm 0,25pm:

o EI SCAN 400:1 signál/šum pre 1 pg oktafluoronaftalénu v nástreku
o EI scAN 100:1 signál/šum pre 1 pg oktafluoronaftalénu v niístreku _ nosný plyn vodík
. EI SIM 10:1 signál/šum pre 20 fg oktafluoronaftalénuv nástreku

Monitorovanie vybraných iónov (SIM) do 100 skupín hmotností, do 60 hmotrrostí v každej skupine
s automatickým prepínaním počas ana|ýzy

ť



Ionizácianárazom elektrónu - iónový zdroj s dvomi filamentami
Ionizačnýprúdaž315 pA
Ionizaěná energia nastaviteťná v rozsahu 5 _24|,5 eY
Stabilita hmotnostnej osi lepšia ako 0,l0 u/48 h
Termálne samoěistenie:

o Užívatetom nastaviteťná teplota iónového zdroja do 350.C
o UŽívateťom nastavite|iná teplota kvadrupólu do 200oC
o UžívateÍom nastaviteťná teplota rozhrania pre pripojenie MSD do 350oC

Minimalizácia šumu: nútenou zmenou dráhy iónov v troch osiach.
Rýchlosť skenovania elektronická až |2 500 amďsec
Rýchlosť skenovania so zápisom na disk aŽ 8 000 amu/sec
Možnosť merania so synchrónnym SIM.SCAN módom
opakovateťnosť ana|ýz: pre lpg oFN splitless lepšia ako:

o retenčné časy: <0.0012 min
o plochy píkov: <2% RSD

D etektor e l ektrónov é ho zóchytu :

Plne elektronické riadenie prietokov všetkých plynov
PouŽiteťný typ nosného plynu: argón/5%ometán, alebo dusík
Mikro objem < 200 pl,
Maximálna teplota 400 .c
Detekčný limit:<6 fýmL lindán
Dynamic[ý rozsah: viac ako 5xl05 lindán
Lineárny dynamic\ý rozsah: viac ako 5x104 lindán
Rýchlosť zberu dát.. až do 50 Hz

Automaticbý ddlkovač Agilent 7 69 3A

Musí umožňovať aj automatizované dávkovanie minimálne 15 kvapalných vzoriek
Možnosť použitia striekaěiek s objemom 1 až l00 pl
Čas nadávkovania: l00 ms alebo r'ýchlejšie
Minimálny nadávkovateťný objem: l0 nl
MoŽnosť dávkovania aj Sendvičovou technikou
Reprodukovateťnosť <0,3% RSD

Data stanica so softvérom Agilent MSD ChemStation

Datastanica vhodná na ovládanie všetkých časti zariadeni4 vrátane zberu dát v automatizovaných
sekvenciách vzoriek, uchovávania dát a ich vyhodnotenia po meraní alebo počas merania iných vzoriek.

Zaškolenie:

Zaškolenie na mieste dodania prístroja, vrátane inštruktáže pre rutinnú prevádzku a údrŽbu pre 2 osoby
v slovenskom jazyku v rozsahu 3 dní.

Inštalácia:

Súčasťou dodávky a montáže zariadenia budú všetky potrebné časti a softvér potrebný k úspešnej
inšta1ácii'

,i,
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3. Laboratórne zariadenie na meranie elektrostatického náboja (1 ks) Fisher Elektronik Teraohm
meter To-3 s elektródou Protection Ring Textile Electrode TE 50

Zariadenie na meranie elektrostatických vlastností: zariadenie je určené na meranie elektrostatickej
vodivosti za|oženej napovrchovom odpore, meranie povrchového odporu amerného povrchového
odporu, ktoý sa urěí použitím definovaného elektrodóveho systému
Podmienky merania zodpovedajúce požiadavkiím normy EN l149.l a EN 1149-2:
rozsah merania: napátie do 1 V: 103 o _ 10'2 c)

napátie do 10 V: l03 Q _ l0'2o
napátie do 100 V: l03 c) - 1015 c)
napátie do 500 V: 103 o - 1015o

Elektróda pre meranie vlastností textílií.

Kalkulačné položlry Počet MJ Cena za
MJ bez
DPH

Vj'sledná
cena bez
DPH

DPH
20"Á

Vysledná
cena s DPH

Predmet obstarania
spolu:

85 700000 17 140,00 102 840,00

Deionizátor vody
ITMS: 26220220134

1 komplet 12 800,00 12 800,00 2 560,00 15 360.00

Plynovy chromatograf
ITMS: 26220220134

1 komplet 67 330,00 67 330,00 13 466,00 80 796,00

LaboratÓrne zaríadenle
na meranie
elektrostatického náboj a
ITMS : 26220220134

I komplet 5 570,00 5 570,00 I rL4.00 6 684,00

!%*.** *****:h=



Príloha č. 2 zm|uvy: Harmonogram reallzácie dodávky tovarov

p

(:
L'

Predmet obstarania Doba rea|uácie
Deionizátor vody
ITMS : 26220220134

Do 3 mesiacov od podpisu kripnej zmluvy

Plynov;i chromatograf
ITMS: 26220220134

Do 3 mesiacov od podpisu k pnej zmluvy

LaboratÓrne zariaďenle na meranle
elektro statického náboj a
ITMS : 26220220134

Do 3 mesiacov od podpisu kripnej zmluvy


