
Kúpna zmluva č. Z20218471_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Štátny veterinárny a potravinový ústav
Sídlo: Jánoškova 1611/58, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
IČO: 42355613
DIČ: 2023979441
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK98818000000070000499181
Telefón: +421905811397

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MED - solutions s. r. o.
Sídlo: Remeslnícka 24, 83106 Bratislava - mestská časť Rača, Slovenská republika
IČO: 50434900
DIČ: 2120325317
IČ DPH: SK2120325317
Bankové spojenie: IBAN: SK4109000000005117926360
Telefón: +421244880743

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Centrifúga s chladením, rotorom a adaptérom na mikroskúmavky
Kľúčové slová: Centrifúga s chladením, rotorom a adaptérom na mikroskúmavky
CPV: 38000000-5 - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel); 

42931100-2 - Laboratórne odstredivky a príslušenstvo; 51430000-5 - Inštalácia 
laboratórnych zariadení; 80511000-9 - Školenie pracovníkov; 60000000-8 - Dopravné 
služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:

1. Centrifúga s chladením

2. Rotor T-60-11 s vrchnákom

3. Adaptér pre 1,5-2 ml mikroskúmavky

Položka č. 1: Centrifúga s chladením

Funkcia

Stolná laboratórna centrifúga s chladením

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Centrifúga s chladením ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Nastaviteľné otáčky 200 rpm - 14 000 rpm

Max. RCF 20 913 g

Počet programov 35 programových pozícií pre používateľa

Display veľký LCD dispej
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Chladenie
-9°C do 40°C, funkcia FastTemp pre rýchle vychladenie centrifúgy,
kontinuálne chladenie udržuje konštantnú teplotu po dokončení 
chodu programu

Časovač 1 až 99 minút, s funkciou nepretržitého chodu, krátke roztočenie

Prístupová výška 29 cm na nakladanie a vykladanie rotorov

Automatická detekcia rotora s obmedzením rýchlosti 
otáčania požaduje sa

Automatická detekcia nerovnotáhy rotora požaduje sa

Rozmery 634 x 550 x 342 mm

Výška s otvoreným vrchnákom 74 cm

Hmotnosť 80 kg

Typové označenie 5804R

Položka č. 2: Rotor T-60-11 s vrchnákom

Funkcia

Rotor do centrifúgy je nadstavec na rôzne objemy skúmaviek.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Rotor T-60-11 s vrchnákom ks 1

Maximálne otáčky rpm 14 000

Maximálne RCF g 16 435

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Maximálne zaťaženie 6 x 70g

Maximálna kapacita 60 x 1,5/2,0 ml

Hmotnosť 2 100 g

Položka č. 3: Adaptér pre 1,5-2 ml mikroskúmavky

Funkcia

Adaptér pre 1,5-2 ml mikroskúmavky

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Adaptér pre 1,5-2 ml mikroskúmavky ks 12

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Maximálny priemer 11 mm

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Požaduje sa dodanie novej, nepoužívanej centrifúgy s chladením a s príslušenstvom.

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Vrátane inštalácie a zaškolenia pracovníkov na mieste plnenia, inštalačnú dokumentáciu vrátane certifikátov od výrobcu.

Požadujeme autorizovanú servisnú podporu vykonávanú kvalifikovanými osobami po dobu 24 mesiacov.

Dodávateľ potvrdzuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy riadne oboznámil s funkčnou a technickou špecifikáciou predmetu 
zákazky a osobitnými požiadavkami na plnenie predmetu zákazky.

Dodávateľ sa zaväzuje, že dodá tovar bez vád, v požadovanej kvalite, v požadovanom množstve v súlade s požiadavkami v 
tejto zmluve.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako 
vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky.
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V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k špecifikácii a ten nebude zodpovedať špecifikácii, 
dodávateľ sa zaväzuje do 30 pracovných dní bezplatne vymeniť tovar za tovar plne zodpovedajúci špecifikácii.

Dodanie pracovného manuálu v slovenskom alebo českom jazyku.

Požadujeme 24 mesačnú záručnú lehotu.

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. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a cenu vrátane 
DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou, a v tomto prípade je iná osoba registrovaná pre DPH podľa § 7 zákona č. 
222/2004 Z. z. a je povinný odviesť DPH v SR.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Zvolen
Ulica: Pod Dráhami 918

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

04.06.2021 14:30:00 - 30.07.2021 14:30:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks podľa technickej špecifikácie
Požadované množstvo: 14,0000

3.4 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 bez DPH: 6 666,67 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 000,00 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.
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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/

V Bratislave, dňa 06.05.2021 10:38:02

Objednávateľ:
Štátny veterinárny a potravinový ústav
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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

Strana 4 z 4 


		2021-05-06T10:38:02+0200
	EKS PDF PODPIS




