
Rámcová dohoda č. Z202114626_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne
Sídlo: Mederčská 39, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 17335655
DIČ: 2021015150
IČ DPH: 0
Bankové spojenie: IBAN: 0
Telefón: 0357700412

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: DYNEX Servis spol. s r.o.
Sídlo: Nové Kalište 17, 97404 Banská Bystrica, Slovenská republika
IČO: 36030848
DIČ: 2020087102
IČ DPH: SK2020087102
Bankové spojenie: IBAN: SK1311000000002625778727
Telefón: +484155045

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Izolácia nukleových kyselín pre detekciu SARS-CoV-2
Kľúčové slová: Izolácia nukleových kyselín
CPV: 33124130-5 - Diagnostický spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Viral OptiPure DNA/RNA Extraction Kit alebo ekvivalent

Funkcia

Izolácia nukleových kyselín

Extrakčný kit založený na separácií pomocou magnetických guličiek potiahnutých vrstvou oxidu kremičitého pre 
dôkladnejšieprečistenie

Kit musí byť kompatibilný s prístrojom Maelstrom 4800 a umožňovať izoláciu vírusovej DNA/RNA

Kit musí byť použiteľný na izoláciu vírusovej RNA priamo z transportného média

Súčasťou kitu musia byť všetky komponenty potrebné pre spustenie prístroja

možnosť súčasnej izolácie rôzneho počtu vzoriek od 1 až do 48

Reagencie izolačného kitu musia byť v predplnených kazetách pre minimalizáciu pipetovania

Kit je použiteľný pre rôzne typy telových tekutín - plazma, sérum, CSF, moč, spútum, nazofaryngeálne výtery

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Vstupný objem vzorky μl 300

Elučný objem μl 80

Celkový čas izolácie pre 48 vzoriek min 40

Množstvo vzoriek/izolácií (30 balení alebo ekvivalent 
množstva) počet 2880
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Súčasťou kitu musia byť reagencie a spotrebný materiál na izoláciu

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia 
zahŕňajúce rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Obstarávané množstvo je rámcové a bude realizované čiastkovými objednávkami počas platnosti kúpnej zmluvy. Dodávateľ sa
zaväzuje dodať objednaný tovar do 5 pracovných dní po obdržaní čiastkovej objednávky.

Obstarávateľ si vyhradzuje právo neodobrať celkové zazmluvnené množstvo spotrebného materiálu.

Zmluvné strany sa dohodli, že veriteľ nemôže postúpiť pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe, podľa § 524 a nasl. zák. č. 
40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), bez predchádzajúceho 
súhlasu dlžníka. Právny úkon, ktorým veriteľ postúpi pohľadávky voči dlžníkovi tretej osobe bez predchádzajúceho súhlasu 
dlžníka, je podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Veriteľ berie na vedomie, že súhlas dlžníka je platný len za 
podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.

Kupujúci zaplatí predávajúcemu  kúpnu cenu za reálne odobrané množstvo predmetu kúpy na základe čiastkovej faktúry, ktorú
predávajúci vystaví najskôr po dodaní tovaru a po doručení zástupcom kupujúceho podpísaného dodacieho listu 
preukazujúceho množstvo skutočne dodaného tovaru kupujúcemu. V súlade s Dodatkom č. 1 k Príkazu ministra zdravotníctva 
SR č. 5/2020 zo dňa 25.9.2020 je dodávateľ tovaru povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho 
pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni dodania tovaru.

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie 
minimálnychpožadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených 
výrobkov do 5pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení 
ponuky

V prípade ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže,že na relevantnom trhu existuje cena za rovnaké alebo porovnateľné 
plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp.
ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa 
tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti 
dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním a poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

Nedodržanie akejkoľvek podmienky alebo požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok a dôvod na odstúpenie objednávateľa od zmluvy.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Mederčská 39 (areál nemocnice)

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

6

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

Jednotka: súbor v zmysle špecifikácie
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Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

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 maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 9 290,91 EUR

4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 10 220,00 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/

V Bratislave, dňa 12.07.2021 10:38:02

Objednávateľ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

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