Kúpna zmluva č. Z201726317_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 Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 04180 Košice, Slovenská republika
00397768
2021157050
SK2021157050
SK4881800000007000241770
+421552340000

Dodávateľ:
Obchodné meno:

EKOKROK s.r.o.

Sídlo:

Dlhá 85, 01009 Žilina, Slovenská republika

IČO:

31590403

DIČ:

2020445757

IČ DPH:

SK2020445757

Číslo účtu:
Telefón:

0417001012

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu

Kľúčové slová:

Laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu

CPV:

42910000-8 - Destilačné, filtračné alebo rektifikačné prístroje; 42520000-7 - Ventilačné
zariadenia; 42514000-2 - Stroje a prístroje na filtráciu alebo čistenie plynov; 33191000-5 Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná špecifikácia predmetu Zmluvy:
• Laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu určený pre vedu a výskum.

2.3

Technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Technické vlastnosti

Jednotka

Laminárny box s vertikálnym prúdením vzduchu

ks

1

vonkajší rozmer boxu - šírka:

mm

480

vonkajší rozmer boxu - hĺbka:

mm

460

vonkajší rozmer boxu - výška:

mm

940

rozmer pracovného priestoru - šírka:

mm

440

rozmer pracovného priestoru - hĺbka:

mm

440

rozmer pracovného priestoru - výška:

mm

500

účinnosť absolútny ULPA filter tr. U15 pre častice 0,3 µm
na vstupe:

%

99,9995

UV žiarič:

W

8
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Minimum

Maximum

Presne

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

trieda čistoty:

STN EN ISO 14644-1. CLASS 5

prevedenie zariadenia:

stolové

riadiaci panel:

na spodnom kryte s manuálnym ovládaním

indikácia zanesenia filtra:

akustická a vizuálna

ventilátor na nasávanie vzduchu z vonkajšieho priestoru
a na prívod prefiltrovaného, asepticky čistého vzduchu
do pracovného priestoru boxu

áno

stabilná prednastavená rýchlosť prúdenia vzduchu

áno

predfilter:

trieda G4

univerzálna elektrická dvojzásuvka:

mimo pracovného priestoru v prednej časti boxu

povrchová úprava:

zdravotne nezávadnou práškovou farbou v odtieni RAL 7035

bočné steny pracovného priestoru:

priehľadné

materiál čelného krytu a bočných stien:

PMMA

laminarizujúca mriežka:

perforovaná, nerezová

pracovná doska pre eliminovanie prúdenia vzduchu cez
manipulačný otvor:

perforovaná, nerezová

UV žiarič:

v pracovnom priestore so samostaným vypínačom

2.4

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Objednávateľ požaduje Certifikáty ISO9001 a CE, návod na obsluhu, vyhlásenie o zhode, záručný list, protokol o vykonanej
validácii, východziu revíznu správu.
Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení, 1. akostnej triedy so záručnou dobou 24 mesiacov.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti uvedené v tejto špecifikácii. V prípade dodania nevhodného
tovaru (resp. tovaru, ktorý nespĺňa vyššie uvedené kritériá) po prekontrolovaní možnosť tovar vrátiť dodávateľovi alebo
vymeniť za požadovaný tovar.
Objednávateľ je oprávnený pri dodávke si všetko skontrolovať a v prípade iného tovaru alebo nekompletnej zásielky,
neprevziať zásielku.
Kupujúci požaduje do 3 pracovných dní od zverejnenia zmluvy predložiť návrh predmetu zmluvy min. v rozsahu: typ, výrobca a
opis technických parametrov.
Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ,
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne
identickou špecifikáciou.
V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ po
nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne
požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky
požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
V prípade reklamácie si dodávateľ na vlastné náklady prevezme tovar u objednávateľa.
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 nie je zdaniteľnou osobou a v tomto
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č.
222/2004 Z.z..
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, 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 nie je zdaniteľnou
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Názov

Upresnenie
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2.5

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice

Obec:

Košice

Ulica:

Šrobárova 2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
16.06.2017 08:00:00 - 30.06.2017 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

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
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 001,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 201,20 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 06.06.2017 14:48:01
Objednávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
EKOKROK s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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