Kúpna zmluva č. Z202120359_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

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Študentská 2, 91150 Trenčín, Slovenská republika
31118259
2021376368
SK2021376368
IBAN: SK5881800000007000240911
0327400123

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Mikrochem Trade, spol. s r.o.

Sídlo:

Za dráhou 33, 90201 Pezinok, Slovenská republika

IČO:

35948655

DIČ:

SK2022046730

IČ DPH:

SK2022046730

Bankové spojenie:

IBAN: SK7452000000000016470197

Telefón:

0911897337

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Anorganické a organické chemikálie

Kľúčové slová:

Chemikálie

CPV:

24300000-7 - Základné anorganické a organické chemikálie; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Anorganické a organické chemikálie

Funkcia
Chemikálie budú použité v laboratóriu.
Technické vlastnosti

Jednotka

Calcium hydroxide, for analysis EMSURE® ACS,Reag.
Ph Eur CAS: 1305-62-0

g

500

Phosphoric acid, ACS reagent, ≥85 wt. % in H2O CAS:
7664-38-2

ml

500

Cyclohexane, C6H12 ACS reagent ≥99% CAS: 110-82-7

L

2,5

Ferrocene, Bis(cyclopentadienyl)iron,
Di(cyclopentadienyl)iron, 98 % CAS: 102-54-5

g

100

Iron(III) acetylacetonate, 2,4-Pentanedione iron(III)
derivative, Fe(acac)3, Ferric acetylacetonate, 97 % CAS:
14024-18-1

g

100

Cobalt(II) acetylacetonate, 2,4-Pentanedione cobalt(II)
derivative, Bis(2,4-pentanedionato)cobalt, Co(acac)2, 97
% CAS:14024-48-7

g

50
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Minimum

Maximum

Presne

Manganese(III) acetylacetonate, 2,4-Pentanedione
manganese(III) derivative, Manganic acetylacetonate,
Mn(acac)3, technical grade CAS:14284-89-0

g

25

Nickel(II) acetate tetrahydrate, Acetic acid nickel(II) salt,
98 % CAS: 6018-89-9

g

100

N-[3-(Trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine,
N-(2-Aminoethyl)-3-(trimethoxysilyl)propylamine, 97 %
CAS:1760-24-3

ml

100

Oleylamine, CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7CH2NH2,
technical grade, 70 % CAS:112-90-3

g

100

Poly(acrylic acid), average Mw 1800 CAS:9003-01-4

g

100

Rhodamine B isothiocyanate, RBITC CAS:36877-69-7

mg

100

Fluorescein 5(6)-isothiocyanate, FITC, Fluorescein
isothiocyanate, ≥90% (HPLC) CAS:27072-45-3

mg

250

Diethylene glycol, Bis(2-hydroxyethyl) ether, Diglycol,
reagent plus, 99 % CAS:111-46-6

L

1

Dibenzyl ether, benzyl ether, ≥98.0% (GC)
CAS:103-50-4

L

1

1,2-Hexadecanediol, technical grade , 90 %
CAS:6920-24-7

g

50

Poly(vinyl alcohol) 99+% hydrolyzed, 500 g
CAS:9002-89-5

g

500

β-Glycerol phosphate disodium salt pentahydrate,
≥98.0% (NT), CAS:13408-09-8

g

100

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia.
Obstarávateľ zálohu neposkytuje.
Obstarávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení, v štandardnej kvalite, požadovaných parametrov.
Obstarávateľ požaduje dodať originálne (predpísané) tovary.
Dodávateľ sa zaväzuje bezplatne vymeniť chybný, nekvalitný alebo chýbajúci predmet zákazky do 48 hodín od nahlásenia
chyby listom alebo e-mailom obstarávateľom.
Obstarávateľ požaduje, aby každý druh tovaru mal etiketu s označením tovaru (vzorcom), s uvedením zloženia tovaru, číslom
šarže (alebo dátumom), označenie nebezpečnosti, označenie výrobcu.
Obstarávateľ má právo odmietnuť prevzatie tovaru pre preukázateľné vady dodaného tovaru (napr. nedostatočná kvalita,
nedodržanie špecifikácie a požiadaviek na tovar, poškodený tovar a pod.) .
Do 3 dní od uzatvorenia zmluvy, teda ešte pred samotným plnením zmluvy, dodávateľ predloží podrobný aktualizovaný
položkovitý rozpočet jednotlivých cien zaokrúhlených maximálne na dve desatinné miesta s uvedením ich obchodného názvu.
Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia obstarávateľovi.
Preberanie tovaru sa požaduje uskutočniť za prítomnosti poverených zástupcov obstarávateľa a dodávateľa v zmysle
Všeobecných zmluvných podmienok elektronického trhoviska. Dodací list podpísaný oboma zmluvnými stranami bude
súčasťou faktúry.
V prípade, ak kontraktačnú ponuku predkladá Dodávateľ z iného členského štátu EÚ a nie je platcom DPH v SR, predkladá
ponuku vrátane 20 % DPH, pričom fakturácia zo strany Dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí
Obstarávateľ v príslušnej výške do štátneho rozpočtu na Slovensku.
Záverečné ustanovenie: Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky obstarávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa
bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Strana 2 z 3

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Trenčín

Obec:

Trenčín

Ulica:

Študentská 2

Čas / lehota plnenia zmluvy:
30.11.2021 08:34:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

súbor

Požadované množstvo:

1,0000

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: 1 270,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 524,00 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 Z202120359

V Bratislave, dňa 14.10.2021 09:54:01
Objednávateľ:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Mikrochem Trade, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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