
Rámcová dohoda č. Z20213036_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Sídlo: Komenského 73, 04181 Košice, Slovenská republika
IČO: 00397474
DIČ: 2020486699
IČ DPH: SK2020486699
Bankové spojenie: IBAN: SK4281800000007000072225
Telefón: +421 907798949

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: BIOTECH s.r.o.
Sídlo: Kresánkova 12, 84105 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35768444
DIČ: 2020221797
IČ DPH: SK2020221797
Telefón: 0254774488

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kity pre výskum, filtre
Kľúčové slová: kit, RNA, DNA, protilátka, filter
CPV: 24320000-3 - Základné organické chemikálie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy

odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kity pre výskum, filtre

Funkcia

Nákup kitov pre prácu s RNA/DNA a filtrov k prietokovému cytometru BD Accuri C6 Plus

Materiál je potrebný k pokračujúcemu výskumu, potrebný pri izolácii RNA, prepise do cDNA, príprave knižníc pre NGS 
sekvenovanie, ELISU, a prietokovú cytometriu.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Optický filter 610/20 nm ks 1

2. Optický filter 780/60 nm ks 1

3. Sada pre údržbu prietokového cytometra BD Accuri 
C6 Plus ks 1

4. Monoklálna protilátka Anti-Pax2 ks 1

5. High Performance Taq polymeráza pre DNA ks 1

6. Kit pre prípravu miRNA knižnice ks 2

7. Mastermix pre qPCR SYBR GREEN ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Optický filter pre prietokový cytometer BD Accuri C6 
Plus, vlnová dĺžka 610/20 nm 1. Optický filter 610/20 nm

Optický filter pre prietokový cytometer BD Accuri C6 
Plus, vlnová dĺžka 780/60 nm. 2. Optický filter 780/60 nm
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Súprava roztokov a filtrov pre údržbu prietokového 
cytometra BD Accuri C6 Plus na 1 rok. 3. Sada pre údržbu prietokového cytometra BD Accuri C6 Plus

Monokolálna anti-Pax2 protilátka, vhodná pre aplikácie v
metódach Western Blot, prietokovej cytometrii, 
imunohistochémii. Balenie: 100ul.

4. Monoklálna protilátka Anti-Pax2

Sada obsahujúca vysoko robustnú a presnú Taq DNA 
polymerázu pre amplifikáciu nízko koncentrovaných 
templátov DNA. Balenie: 250 reakcií

5. High Performance Taq polymeráza pre DNA

Kit na prípravu miRNA knižnice pre NGS sekvenovanie. 
Obsahuje činidlá pre: 3´ligácia, 5´ligácia, reverzná 
transkriptáza, čistenie cDNA, amplifikácia knižnice a 
činidlá na purifikáciu knižnice, primery na kontrolu 
kvality. Pre 12 sekvenčných reakcií.

6. Kit pre prípravu miRNA knižnice

Mastermix obsahujúci všetky zložky potrebné na SYBR 
GREEn REAL TIME PCR analýzu, pre použitie na 
qPCR. Balené v 96-jamkových PCR platničkách. 
Balenie: 12 platničiek*96 mastermixov

7. Mastermix pre qPCR SYBR GREEN

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

V celkovej cene zmluvy musí byť zahrnutá aj doprava do sídla objednávateľa a vykládka na objednávateľom určené miesto pri 
každom čiastkovom plnení.

Cena za predmet zákazky je konečná a musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky vrátane dopravy 
na miesto plnenia.

Pri Rámcovej dohode - periodicita zasielania Čiastkových výziev na plnenie Objednávateľom počas platnosti Rámcovej 
dohody - najviac 1x mesačne

Lehota plnenia pre dodávateľa od doručenia čiastkovej výzvy na plnenie (objednávky) je 10 dní.

Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii

Požadujeme dodať nový, nepoužívaný a nepoškodený tovar v originálnom obale.

Dodávateľ doručí objednávateľovi do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie 
požadovaných technických špecifikácií a vlastností tovaru, značku a typ, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie 
od zmluvy.

Požaduje sa, aby dodávateľ bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr však do 48 hodín od uzavretia zmluvy doručil 
(emailom) objednávateľovi informáciu o kontaktnej osobe dodávateľa s uvedením informácií: meno a priezvisko, emailová 
adresa, telefónne číslo

Požaduje sa predložiť podrobný rozpis cien pre jednotlivé položky bez DPH, výška DPH a cena s DPH do 2 pracovných dní od
uzavretia zmluvy.

Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, objednávateľ 
požaduje dodanie produktov alebo ekvivalentov s deklarovateľnou úplne identickou špecifikáciou. Objednávateľ si na základe 
podrobného porovnania vyhradzuje právo rozhodnúť, či predkladaný ekvivalent spĺňa požadované vlastnosti.

Rovnocenný ekvivalent objednávateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické 
použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a obvyklej praxe použitia špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov 
objednávateľa.

V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ do 2
pracovných dní po účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje 
predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa požiadavky na 
ekvivalentný produkt.

Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, objednávateľ to bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od zmluvy.

Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch a pracovnom čase od 8,00 do 14,00 hodine. Oznámenie o termíne plnenia 
minimálne 1 deň vopred .

Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za 
následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.

Splatnosť faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi.

Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným 
právnym predpisom.
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Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov a dokumentov alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže 
splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa alebo v prípade ekvivalentu ponúkne tovar, ktorý nevyhovuje požiadavkám 
objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, nedodá tovar riadne a včas, objednávateľ to bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvy, vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy a udeliť negatívnu referenciu.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ  je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice I
Obec: Košice - mestská časť Sever
Ulica: Komenského 73

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:

Jednotka: ks
Požadované maximálne
množstvo: 8,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú 
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019  , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 10 008,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
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V Bratislave, dňa 24.02.2021 15:34:01

Objednávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
BIOTECH s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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