Kúpna zmluva č. Z202118510_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Telefón:

1.2

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52, 82645 Bratislava, Slovenská republika
00607223
2020878090
IBAN: SK0281800000007000135898
0249284280

Dodávateľ:
Obchodné meno:

TRIGON PLUS s.r.o.

Sídlo:

Goralská 40/2281, 85101 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31340954

DIČ:

2020343490

IČ DPH:

SK2020343490

Bankové spojenie:

IBAN: SK4411000000002629002352

Telefón:

026353 1240

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Kultivačné skúmavky so šikmou kultivačnou plochou pre bunkové kultúry.

Kľúčové slová:

Šikmá kultivačná plocha, kultivačná skúmavka, PP, gama-žiarenie

CPV:

33192500-7 - Skúmavky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Kultivačné skúmavky so šikmou kultivačnou plochou pre bunkové kultúry.

Funkcia
Kultivačné skúmavky spĺňajúce parametre pre prácu s bunkovými kultúrami sú nevýhnutné pre zabezpečenie diagnostiky
enterovírusov v NRC pre poliomyelitídu.
Skúmavky sú určené na kultiváciu bunkových kultúr a na izoláciu a identifikáciu vírusových infekčných agens.
Technické vlastnosti

Jednotka

Priemer skúmavky/dĺžka skúmavky

mm

16/110

Objem

ml

12

Pracovný objem

ml

3

Rastová oblasť

cm3

5,5

Predpokladaný odber

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

uzáver

šrobovací

materiál skúmavka

polystyrén (PS)

materiál uzáver

polyetylén (PE)

sterilita

sterilné- sterilizované y-žiarením
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Minimum

13500

Maximum

Presne

garantovaná doba sterility

viac ako 3 roky

biologická čistota

RNaza free, DNaza free, human DNA free

toxicita

necytotoxické

výrobca

Thermo Scientifics NUNC, alebo aliquot

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Požadujeme predloženie prospektu s presným opisom, fotografiami do 7 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Požadujeme certifikát sterility.
Požadujeme certifikát DNA, RNA free.
Požadujeme poskytnutie vzorky do 7 pracovných dní od uzavretia zmluvy.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy, ak požadovaný tovar nebude spĺňať požadované parametre a
kvalitu.
Zadané množstvo je nutné brať ako predpokladaný počet, nie presný. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neodobrať
celkové udávané množstvo, ak nastane nepredpokladaná situácia z dôvodu : počtu potreby vyšetrení alebo platobnej
neschopnosti.
Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie.
Tovar požadujeme dodávať priebežne na základe vystavených objednávok podľa potreby verejného obstarávateľa.
Faktúra má náležitosti daňového dokladu. Faktúra bude uhrádzaná prevodným príkazom a doručená do miesta sídla
odberateľa so splatnosťou 30 dní od doručenia objednávateľovi.
Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci,
nasledujúceho po dni dodania tovaru.
Cena musí byť uvedená vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodaním tovaru ( doprava ).
Všetky požadované doklady treba predložiť do 7 pracovných dní od uzavretia zmluvy. Nedodržanie tejto podmienky sa chápe
ako podstatné porušenie zmluvy.
Podmienkou je dodržanie všetkých parametrov. Nedodržanie tejto podmienky sa chápe ako podstatné porušenie zmluvy.
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..
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 pracovných dní od uzavretia zmluvy
Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 pracovných dní od uzavretia zmluvy
Kúpna zmluva sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov alebo do vyčerpania zmluvnej ceny.
Odberateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak v momente uzavretia Zmluvy nemá Dodávateľ v registri partnerov verejného
sektora zapísaných konečných užívateľov výhod v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO a k zápisu do tohto registra
nedôjde ani do 30 dní od momentu uzavretia Zmluvy.
Ktorákoľvek zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať aj bez udania dôvodu, pričom účinky výpovede nastanú dňom
uplynutia jednomesačnej výpovednej lehoty, ktorá začína plynúť 1.dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení
výpovede druhej zmluvnej strane.
Zmluvné strany sa dohodli na zákaze postúpenia pohľadávok veriteľa podľa § 524 a nasl. ustanovení Zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov ( ďalej len „ Obč. zákonník“) bez predchádzajúceho súhlasu dlžníka. Právny
úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky veriteľa v rozpore s dohodou dlžníka podľa predchádzajúceho bodu 1 bude podľa §
39 Obč. zákonníka neplatný.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje nižšia 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 poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou
cenou.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že v prípade styku s osobnými údajmi zamestnancov Odberateľa a pri ich spracovávaní bude
postupovať v súlade čl. 28 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane
údajov).
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Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

Skúmavka so šikmou kultivačnou plochou-zrezané

Skúmavka so šikmou kultivačnou plochou-zrezané.docx

Skúmavka

Skúmavka.docx

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Bratislavský

Okres:

Bratislava II

Obec:

Bratislava - mestská časť Ružinov

Ulica:

Trnavská cesta 52

Čas / lehota plnenia zmluvy:
01.10.2021 00:00:00 - 01.10.2022 00:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

13500,0000

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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 7 037,50 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 8 445,00 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 Z202118510

V Bratislave, dňa 17.09.2021 15:16:01
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Objednávateľ:
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
TRIGON PLUS s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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