Kúpna zmluva č. Z201724785_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 04181 Košice, Slovenská republika
00397474
2020486699
SK2020486699
SK4281800000007000072225
+421 907798949

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Lambda Life a.s.

Sídlo:

Levočská 3, 85101 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35848189

DIČ:

2021702375

IČ DPH:

SK2021702375

Číslo účtu:

SK57 1100 0000 0026 2080 2417

Telefón:

+421 2 44 880 159

II. Predmet zmluvy
2.1

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

2.2

Názov:

Izolačná súprava, adaptér

Kľúčové slová:

extrakcia, PCR, adapter

CPV:

33124130-5 - Diagnostický spotrebný materiál; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Tovar slúži:1. Na priamu extrakciu PCR produktov, extrakciu PCR produktov z agarózového gélu, alebo lineárnej a
plazmidovej DNA za využitia vákua.2. Adaptér pre laboratórnu odstredivku

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

izolačná súprava

súprava

1

adaptér

ks

3

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

•Pomocou súpravy je možné extrahovať lineárnu a
plazmidovú DNA o dĺžke 100 bp – 10 kbp. Elučný objem
je minimálne 15 µl. Minimálne množstvo vstupnej DNA je
10 ng a maximálna kapacita membrány v kolónke je 40
µg DNA. Výťažnosť DNA fragmentov je cca 95 %. Pri
fluorescenčnej sekvenčnej analýze je presnosť >98 %
pri fragmentoch o dĺžke 700 báz;

1. Súprava:

•vákuovej pumpy;•manifoldu s 20 ventilmi;•20 adaptérov
pre manifold;•súpravy membránových kolóniek a
chemikálií potrebných na extrakciu.

1. Súprava pozostáva z:
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Minimum

Maximum

Presne

•kapacita manifoldu: 20 vzoriek;•ventily: jedno cestné
Luer-Lock.
Adaptér pre 4×9-15 ml skúmavky kompatibilné so
stolovou odstredivkou Hettich Universal 320 R.
2.4

2. Adaptér pre laboratórnu odstredivku.

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
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 2 dní od uzavretia zmluvy
Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii
Požadujeme dodať nový, nepoužívaný tovar
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 predložiť podrobný rozpis cien pre jednotlivé položky bez DPH, výška DPH a cena s DPH do 2 dní od uzavretia
zmluvy
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar
neprevziať.
Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch a pracovnom čase od 8,00 do 14,00 hodine. Oznámenie o termíne plnenia
minimálne 1 deň vopred .
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom
Splatnosť faktúr 30 dní
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, obstarávateľ
požaduje dodanie produktov alebo ekvivalentov s deklarovateľnou identickou špecifikáciou
Názov
2.5

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice I

Obec:

Košice - mestská časť Sever

Ulica:

Komenského 73

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.06.2017 08:00:00 - 05.06.2017 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

podľa opisu - súbor

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
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4.1

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 335,88 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 30.05.2017 10:44:01
Objednávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Lambda Life a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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