
Kúpna zmluva č. Z202117208_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Sídlo: Rastislavova 43, 04190 Košice, Slovenská republika
IČO: 00606707
DIČ: 2021141969
IČ DPH: SK2021141969
Bankové spojenie: IBAN: SK06 8180 0000 0070 0028 0550
Telefón: +421556153150

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: 1.1.14 - Automatický izolátor na izoláciu 6 - 96 vzoriek
Kľúčové slová: Automatický izolátor na izoláciu 6 - 96 vzoriek
CPV: 33141625-7 - Diagnostické súpravy; 38430000-8 - Prístroje na detekciu a rozbory
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Automatický izolátor na izoláciu 6 - 96 vzoriek

Funkcia

Automatický izolátor na izoláciu 6 - 96 vzoriek

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

- vysoko efektívny systém premiešavania magnetických 
častíc rpm 3000

-magnet gauss 3000

- objem vzorky µl 50 1600

- čas izolácie min 25 60

- čas prípravy vzoriek min 30 45

- koeficient variácie extrakcie nukleových kyselín % 5

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

-extrakčný systém magnetické častice

- kapacita vzoriek 6 - 96 vzoriek

- intuitívne rozhranie s jednoduchou navigáciou v menu 
pomocou "touchscreen" áno

UV lampa áno
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Nezávislá kontrola teploty modulov áno

Eliminácia krížovej kontaminácie áno

Simultánna extrakcia DNA/RNA vzoriek áno

Certifikát CE IVD áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1.0 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodať objednávateľovi tovar podľa všeobecnej, funkčnej a technickej 
špecifikácie uvedenej v tejto zmluve, previesť na objednávateľa vlastnícke právo k tovaru a záväzok objednávateľa tovar 
prevziať a zaplatiť za neho dodávateľovi dohodnutú kúpnu cenu, a to za podmienok podľa tejto zmluvy.

1.1 Tovarom pre účely tejto zmluvy je zdravotnícky prístroj - Automatický izolátor na izoláciu 6 - 96 vzoriek pre Združenú 
tkanivovú banku, ktorého špecifikácia je uvedená vo všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácii tejto zmluvy (ďalej len 
"prístroj“).

2.0 Dodávateľ pri predkladaní Kontraktačnej ponuky predloží "vlastný návrh plnenia zákazky" (dokument obsahujúci informácie
o prístroji, v rozsahu - názov a typ prístroja, obchodné meno a sídlo výrobcu, popis technických vlastností prístroja tak, aby na 
ich základe mohol objednávateľ posúdiť splnenie všetkých technických vlastností prístrojov), v zmysle Čl. VI Plnenie a 
preberanie Plnenia, bod 6.2.3 v OPET.

3.0 Dodávateľ je povinný dopraviť prístroj na miesto dodania na vlastné náklady. Miestom dodania je pracovisko 
objednávateľa - Združená tkanivová banka.

3.1 Dodávateľ je povinný spolu so prístrojom dodať kompletnú sprievodnú dokumentáciu, ktorá musí obsahovať najmä návod 
na obsluhu prístroja v slovenskom jazyku.

3.2 Dodávateľ po dodaní - prístroj inštaluje, odskúša a uvedie do prevádzky v mieste plnenia. Následne vyhotoví Preberací 
protokol a Inštalačný protokol. Prístroj sa považuje za prevzatý objednávateľom podpisom Preberacieho protokolu a 
Inštalačného protokolu. Inštalačný protokol sa samostatne nevyhotovuje, ak je súčasťou Preberacieho protokolu.

3.3 Dodávateľ zaškolí na obsluhu prístroja príslušný personál objednávateľa najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia 
prístroja objednávateľom t.j. od podpisu Preberacieho protokolu a Inštalačného protokolu. Dodávateľ vystaví protokol o 
zaškolení zdravotníckych pracovníkov a doručí ho najneskôr do 3 dní odo dňa zaškolenia.

3.4 Dodávateľ je povinný dodať prístroj nový, nepoužívaný, nerepasovaný a kompletný. Objednávateľ je oprávnený neprevziať
prístroj dodaný po častiach.

3.5 Prístroj sa považuje za riadne dodaný ak je dodávateľom dodaný v súlade s jeho špecifikáciou uvedenou v zmluve, 
podmienkami dodania podľa tejto zmluvy, spolu s príslušnou dokumentáciou, bol podpísaný Preberací protokol a Inštalačný 
protokol a Protokol o zaškolení personálu na obsluhu (s menným zoznamom zaškolených osôb a ich podpismi).

4.0 Dodávateľ je povinný dodať objednávateľovi tovar do 3 mesiacov odo dňa platnosti  zmluvy.  Tovar má byť plne spôsobilý 
na užívanie na určený účel, dodanie tovaru v mieste sídla dodávateľa.

4.1 Objednávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru a následne nepodpísať odovzdávací a preberací protokol pre 
preukázateľné vady dodaného tovaru /napr. nedostatočná kvalita, nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený
obal tovaru a pod./

5.0 Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za 
dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru.

6.0 Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotnou dodávkou prístroja predložiť 
na pracovisko objednávateľa - Oddelenie zdravotníckej techniky Položkovitý rozpočet predmetu zmluvy (ďalej len "rozpočet") 
podľa bodu 6.1.

6.1 Ceny uvedené v rozpočte sú uvedené v eurách (€), bez DPH, s DPH vo výške podľa platných právnych predpisov v čase 
uzatvorenia zmluvy, vrátane colných sadzieb, poistného podľa požiadaviek objednávateľa a všetkých ďalších nákladov 
dodávateľa súvisiacich s obstaraním dokumentov súvisiacich s predmetom plnenia a/alebo s riadnym plnením predmetu tejto 
zmluvy.

6.2 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. o dani z pridanej hodnoty a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a cenu vrátane DPH.

7.0 Dodávateľ je povinný do 5 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotnou dodávkou prístroja predložiť 
na pracovisko objednávateľa - Oddelenie zdravotníckej techniky:

a) Prospektový materiál ponúkaného prístroja s popisom technických vlastností prístroja tak, aby na ich základe mohol 
objednávateľ posúdiť splnenie všetkých technických vlastností prístroja.

b) CE certifikát/Declaration of Conformity vydanými autorizovanými osobami, alebo notifikovanými osobami, ktoré majú 
oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov s technickými špecifikáciami zariadenia, úradne preložené do slovenského 
jazyka.
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c) Vyhlásenie o zhode.

d) Kontakt na servisného technika poskytujúceho záručný servis v rozsahu: meno, tel. číslo, e-mail.

8.0 V prípade, že podmienkou riadneho dodania prístroja je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa musí dodávateľ 
požiadavku súčinnosti presne zadefinovať najneskôr spolu s predložením dokladov podľa bodu 6.0. Po dobu omeškania 
objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je dodávateľ v omeškaní s dodaním prístroja. Objednávateľ je povinný informovať 
dodávateľa o akýchkoľvek skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na poskytnutie súčinnosti.

9.0 Záručná doba na prístroj je 24 mesiacov odo dňa jeho prevzatia objednávateľom, t.j. odo dňa podpisu Inštalačného 
protokolu (bod 3.2).

10.0 Dodávateľ je povinný zabezpečiť objednávateľovi bezplatné poskytnutie autorizovaného záručného servisu a bezplatnej 
údržby prístroja počas trvania záručnej doby.

10.1 Dodávateľ je povinný vykonávať autorizovaný záručný servis len odborne kvalifikovanými osobami.

10.2 Dodávateľ sa zaväzuje nastúpiť na servis do 48 hodín od nahlásenia poruchy elektronicky v rámci záručného servisu.

10.3 Objednávateľ požaduje odstrániť vady/poruchy alebo zabezpečiť opravu prístroja, t.j. zabezpečiť jeho plné sfunkčnenie 
najneskôr do 24 hodín od nástupu technika na servisnú opravu v prípade, ak je oprava bez potreby výmeny náhradných 
dielov.

10.4 Ak je potrebný náhradný diel, dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť výmenu náhradného dielu do 3 dní od odsúhlasenia jeho
výmeny objednávateľom najneskôr do 7 pracovných dní od nástupu na opravu. Za oznámenie poruchy sa považuje aj 
oznámenie e-mailom.

10.5 Dodávateľ sa zaväzuje dodávať náhradné diely a to v trvaní  min. 10 rokov odo dňa uvedenia prístroja do prevádzky.

11.0 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávku, ktorá vznikne z tohto zmluvného vzťahu dodávateľovi ako veriteľovi, 
dodávateľ nepostúpi tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa ako dlžníka. Písomný súhlas za 
objednávateľa je oprávnený vydať len jeho štatutárny orgán. Postúpenie pohľadávky dodávateľom bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa je neplatné s odkazom na §525 ods.2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení 
neskorších predpisov.

Dodávateľ sa zaväzuje, že neurobí právne úkony smerujúce k zmene osoby veriteľa objednávateľa a teda okrem zákazu 
postúpenia svoju pohľadávku nezabezpečí žiadnym spôsobom, ktorý mu umožňuje platná právna úprava o zabezpečení 
záväzku, najmä nie však výlučne pohľadávku nezaloží ako majetok, neprijme ponuku ručenia alebo bankovej záruky, 
nepristúpi k dohode o započítaní pohľadávok so svojím veriteľom.

12.0 V prípade porušenia bodu 11.0 je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty a to vo výške 10% (slovom: desať percent) z výšky istiny postúpenej alebo inak zabezpečenej pohľadávky. Zmluvná 
pokuta je splatná v lehote do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry dodávateľovi.

13.0 Porušenie zmluvných záväzkov vyplývajúcich z plnenia predmetu tejto zmluvy, ako aj osobitných požiadaviek plnenia 
podľa tejto zmluvy sa považuje za podstatné porušenie zmluvných záväzkov zo strany dodávateľa.

14.0 Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly súvisiaceho s dodávkou tovaru, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti 
príslušnej zmluvy o NFP uzavretej objednávateľom ako prijímateľom NFP za účelom financovania predmetných tovarov a to zo
strany oprávnených osôb na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. 
z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov EU v znení neskorších predpisov a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných 
podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť.

15.0 Porušenie tejto povinnosti predávajúceho z bodu 14.0 osobitných požiadaviek na plnenie je podstatným porušením 
zmluvy, ktoré oprávňuje kupujúceho od zmluvy odstúpiť.

16. 0 Povinnosť dodávateľa/zhotoviteľa strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným tovarom, 
uskutočnením stavebných prác a poskytnutím služieb, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to 
oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť;

17. 0 Právo žiadateľa/prijímateľa bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s dodávateľom/zhotoviteľom v prípade, kedy 
ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a dodávateľom/zhotoviteľom a výsledky administratívnej 
kontroly SO pre IROP neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto zadávania zákazky verejným obstarávaním.

18.0 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť až po splnení všetkých 
nižšie uvedených podmienok:- ak výsledky kontroly dokumentácie z verejného obstarávania zo strany Riadiaceho orgánu na 
základe Zmluvy o NFP budú akceptované a výdavky z verejného obstarávania budú pripustené do financovania.- po dni 
zverejnenia tejto zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z.

19.0 Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zákazka financovaná z fondov EÚ, ohľadom ktorej sa uzatvára Zmluva 
jedným z Kontraktačných postupov Trhoviska, bude predmetom kontroly verejného obstarávania realizovaného cez 
elektronické trhovisko zo strany príslušného oprávneného orgánu. Ak výsledok predmetnej kontroly nebude kladný, alebo 
oprávnené orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, je ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť. Postup 
podľa tohto bodu VZP sa neuplatňuje pri Zákazke, ktorej výdavky sú vykazované systémom zjednodušeného vykazovania 
výdavkov.

20. 0 Financovanie predmetu zákazky je z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) vo výške 
85 % celkových oprávnených výdavkov; z finančných prostriedkov štátneho rozpočtu vo výške 15 % celkových oprávnených 
výdavkov.
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21.0 Body 14.0 až 20.0 - Osobitné ustanovenia o zákazkách financovaných z fondov EÚ sú uvedené v OPETe. OPET je 
prílohou zmluvy.

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 IV
Obec: Košice - mestská časť Juh
Ulica: Rastislavová 43

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

27.08.2021 08:00:00 - 27.11.2021 15:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné 
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 27 700,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 33 240,00 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202117208
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V Bratislave, dňa 23.08.2021 13:48:00

Objednávateľ:
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
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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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202117208


Zákazka


Identifikátor Z202117208


Názov zákazky 1.1.14 - Automatický izolátor na izoláciu 6 - 96 vzoriek


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/310965


Dodávateľ


Obchodný názov DYNEX Servis spol. s r.o.


IČO 36030848


Sídlo Nové Kalište 17, Banská Bystrica, 97404, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 23.8.2021 10:24:32


Hash obsahu návrhu plnenia uhJfXQEWmUcZT3s57em3gh/hbOSZqasEP8SUvlWDwg8=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Brochure_ Maelstrom 9600 (1).pdf










Maximize Throughput and Eliminate 
Cross-contamination



REVOLUTIONIZING
MAGNETIC 
BEAD HANDLING



Product Video



Maelstrom
9600



TM











Series
FeaturesMaelstrom   9600TM



Fully Automated



• Simultaneous processing and purification of DNA,RNA samples



• Automation of complicated manual steps



• Independent temperature control modules ensure stability of purification performance



Patented Maelstrom Spin Mixing Technology



TANBead Maelstrom product embodies this novel technology and delivers improved performance for 



applications in molecular diagnostics and life sciences. Maelstrom Series are FDA and CE approved, 



and the patents are granted in the Canada, China, EU, Korea, Japan, Taiwan, and USA.



Patented Whirl Stirring Mixing Technology



• Processing volume up to 1,600µl



• Spin tips stir magnetic beads at speeds up to 3000 rpm



• Effective prevention of aerosol cross contamination



Easy Operation



• Intuitive user interface and easy menu navigation



• Parameters can be fine-tuned based on experimental requirements



Time Saving



• High-throughput: 96 samples can be processed simultaneously



• High stirring efficiency with variable speeds for considerable time savings



Principle of Nucleic Acid Extraction



Step 1
Activate beads



Step 4
Wash bead-DNA from
#2 ~ #5 well



Step 2
Mix sample with Lysis Buffer



Step 5
Elute DNA



Step 6
Release beads



Step 3
Mix sample with beads



Sample         Bead         DNA











Series
FeaturesMaelstrom   9600TM



Blood



Plant



cfDNA



Viral



Tissue



Forensic



Gram Bacteria



96



96



96



96



96



96



96



301188



301194



301214



301224



301190



301291



301198



Auto Plate



Auto Plate



Auto Plate



Auto Plate



Auto Plate



Auto Plate



Auto Plate



Total DNA



Genomic DNA



cfDNA



Viral OptiPure DNA / RNA



Genomic DNA



Total DNA



Bacteria Total DNA



Maelstrom™ 9600



25~60 min



Max 96 samples



130kg



87x57.5x70cm



AC 220-240 V



50µl - 1,600µl



>3,000 gauss



up to 3,000 rpm



4 set



Yes (4 pcs)



RT~130°C



Yes



7" touch screen



US09616398B2



EP2937136



CA2862946



JP6151735B2



10-1696517



CN104971638B



TWI526245B



Specification Patents



Model



Run Time



Samples per run



Weight (NW)



Dimensions (WxDxH)



Power Supply



Processing volume



Magnetic Rod



Spin Speed



Temp control



Heating Block



Heating



UV Lamp



Display



USA



EU



Canada



Japan



Korea



China



Taiwan



Performance M1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16



Experimental results



The coefficient of variation of nucleic acid 
extraction concentration is less than 5%



High consistency



No Cross-contamination to neighbor well



Reagent kits



Sample Target Test Kits Format Ordering No.



Scan QR code for 
more reagents 
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FeaturesMaelstrom   9600TM
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Product NameImages Format Description Ordering No.



Consumables



10F., No. 95, Xinpu 6th Street., Taoyuan Dist., Taoyuan City 330, Taiwan



T. +886-3-3167568    F. +886-3-3173369    E. success@tanbead.com



=
96-spin tips box



=
6 tube B 



+
16-Base B



96-deep well Auto Plate
8, 16, 48 or 96 tests



6-well Auto Tube
1 to 8 tests or 48 tests



www.tanbead.com



Auto Plate96 deep well plate
• Processing volume 50µl-1,600µl
• Widely use for molecular 
   diagnostics



083.MWP01.20X



Auto Plate96-spin tips box • 96 pcs of Medium(pen-shape) 
   spin tips in one box



Auto Tube6 tube B



• Special Package for single or 
   small number of tests
• Minimal consumable waste
• No reagent loss



104143



Auto Tube16-Base B
• Incorporate with 6 tube B for 
   small number of tests



104026



Auto Plate
Auto TubeSpin tips



• A unique design to maximum 
mixing efficiency



083.MSP01.20X



104157
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