
o vykonávaní odborných a laboratómych vyšetrení a expertíz

l.
Lllllu\ nl' ~Iran

Regionúlny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom \' Košiciach
Ipel'skú l, O-Hl II Košin'
Zastúpen~: MUDr. Katarína Strmenskú, MPH
regionúlny hygienik
IČO: 00606723 DIČ: 2020928052
Bank. spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Č'Íslo účtu: 7000 U-tS-tS/8l80

OBJEDNÁ VATEĽ : l"iellllKníca s poliklinikou 'l rebišO\, a.s.
Si\lP č.I079176, 075 Ol Trebišo\
Zastúp.: \Il'Dr. \'Iadilllír lhoro\'~, VIPil
genel'Úln~ riaditel' "'sP a.s.
I{O: 3659737(1, D!Č : :?02203KH30, !C' DP!I SK20220SS830
Bank. pujenie: SI()\ en,,,kú "poritel'fla, a.~.
(islo účtu: 0552-t73762/0900

ll.
Predmet nnlu\')'

l. Docbhatel' sa J.a\ iizuje posk~ 10\ ať objednl" atel'u\ i \ }bdobí kalendúmeho roka 20 II
objcdnávatc!'om požadonlllé v)'lwn~' na dklade objednávky č. 102/2011/PTO zo diía
23.03.2011 spočívajúce, : Kontrola účinnosti sterilizačných prístrojov pre Nemocnicu
s poliklinikou Trebišov, ul. S P č. 1079176, Trebišo\'.

2. Spolu bude otestO\ an~ ch 25 stl'riliJ.ačn\ 'h pristrojO\.

19 sterilizúwl"()\ - kontrola polročne
2.181' POlllnoženie 'tekutl'j pôde: 152 \ 2,55 ( 387,ôO f
6 stl'rilizú onn - kontrola mesačne
2.181' I'omnožcnie, tekllkj pôde: 288 \ 255 ( 73c\,-t0 (

3. \' pripade op, ko\ an\ ch od )('1'0\' \'\'kon;ln~ ch na dklade písomného súhlasu 1 ,)'zvyl
objedná, ate!'a J. du odu lll" ~'hon júcich \'~'sledko\' laboratórn~'Ch vyšetreni
nezodpO\cdajúcich požial a"kúrn p!atn~'Ch pnlvnych predpiso" bude ccna v~'lwnO\
podl'a bodu 2 (ohtu článku n,,,\ šl'nú o tido \ ~kon~'.



l l l.
Cena a spôsob ú h nld~ ,)'Iwn()\

1. \\kon~', Idon:' síl u, ed<"nt' \' pn'dmde tl'jlo lin 111\ ~' budú po ..•k.tO\ ané za úhradu
podľa zák .. R SR č. 1811996 Z.z. o cenách ,znení neslwrškh predpiso\'. V)'ška
úhrady sa určuje n,1 záldade dohod~ zmlll\ n)'ch strún \' zmysle Cenníka služieb
posk~'tovan)'Ch Regionúlnym úradom, erejného 1:(11'<1\ otnÍCtva so sídlom v Košiciach zo
dľla 02. Ol. 2009.

2. Objednúvatel' sa I.a' ~izuj(' \ nm "Il' bodu 1 lohto člúnku uhradil' dohodnutú cenu
v cellwvej sume 1 122,00 (.

3. Jednotlivé \'~'kon~ uvedené \' predmete tejto zmlu\'y bude objednávateľ uhrádzal'
osobitne, po ich vykonaní dodávateľom. Objednávateľ zaplatí úhradu, cenu \'ýlwnov,
na zúklade faktúry vysta\'enej dodávatel'om a to v lehote splatnosti 1 ..• dní .

..•. \' prípade omeškania "O zaplatením faktúry sa objednávateľ zav~izuje zaplatil' úrok
l. onl(:škania , Z1n~'sle u"t. ~3 nar.vl. 586/2008 LI.., ktor~'m sa mení a dopÍiía nariadenie
,Iá(h ~R č.8711995 Z.I., ktor~m sa \~kon~I\ajílniektoré ustanovenia Obč-. zúlwnníka.

IV.
Z,l\erečn(' usl,lnO\ eni,1

J T;ltll Illlfu ,l ';l Ul.<lt\ ;'tr'a 1);\ d(lbll I"'(~itú do q ľ2 10 \ !
2. Pred upi) nutím dohodnutého termínu podl'a boclu \. môž' zmluvu písomne ,.vpondal'

každá 1.0 zmluvn~ch strún \' jednomesačnej '~/PO\ ednej dobe, ktorá I.ačne pl~'nút'
pn dlO dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení '~'IH)\'ede druhej
I.llllu, nej stranl'.

3. Tátu I.mlUnl je \ yhotO\ ená v štyroch ,~hotO\'eniach, l. ktor)ch každá zo zmlu\'n)'ch
strán dostane po dve \'~'hotc)\'enia

..•. Objednáva tel' súhlasí s ,')'užitím "~'sledlwv odborn)'ch laboratórnych
a expertíz pre ďalšie odborné činnosti dodánltel'a, vnítane ich použítia na
n~I\ rhu opatrení, prípade nev~'hO\ujúcich v)sledkO\ ,'yšetrení.

5. Zmluvn(' 'itran) prehLlsujú, I.e túto I.m 111\ u 'ii prečítali, jej obsahu poro/.umeli, svoju
\ ôl'u \ )jadrili "Iobodnc a \ ážnc, nic, liesni a I.a 1.\ lašl' ne\) hodn) ch podmienok a na
znal' súhlasu ju \ lastnoručne podpisujú.

6. Podľa ~ "'7a Obč. zák. táto zmluva nadobúda účinnost' dtlom nasledujúcim po dni
jej /\'erejnenia \ ('entr~'llnom registrí I.llllíl\.

vyšetrení
príprani

\ ".()~iciadl. dil<l 02. (J:". 2(J11

Za docL'n atel'a : ľ A /Il.

MlDr. Katarína STR, II~K;\. 1\1 Pil
regionáln) hygienik

\ h,u·iL'iaeh. dúa J.S J 'jJp 7 J

O
Za objednúvatel'a :
M ľ 1)r. Vladimír l) '01'0\.\' PH
generálny riaditel' . 'sP a.s.


