Kúpna zmluva č. Z202121441_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

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica, Slovenská republika
00610411
2020705038
SK2020705038
IBAN: SK53 8180 0000 0070 0051 0467
00421 42 4304491

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Eurolab Lambda a.s.

Sídlo:

T. Milkina 2, 91701 Trnava, Slovenská republika

IČO:

35869429

DIČ:

2021755208

IČ DPH:

SK2021755208

Bankové spojenie:

IBAN: SK0311110000001436992009

Telefón:

0335341448

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Prístroj na rýchlu diagnostiku RT-PCR diagnostiku

Kľúčové slová:

analyzátor

CPV:

38434000-6 - Analyzátory; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Prístroj na rýchlu diagnostiku na zistenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2

Funkcia
Prenosný stolový analyzátor určený pre rýchle zistenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2
Technické vlastnosti

Jednotka

hmotnosť

kg

rozmery

cm

18

40

rozmery

cm

19

32

rozmery

cm

28

45

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

molekulárno-biologická diagnostika - real
time-RT-PCR/LAMP

požadujeme

dotykový LCD displey

požadujeme

pripojenie na LIS a export výsledkov do LIS

požadujeme

možnosť tlače

požadujeme

spracovanie súčasne minimálne 2 vzoriek

požadujeme

čítačka čiarových kódov

požadujeme
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Minimum

Maximum
20

Presne

rýchly výsledok

max. do 60 min.

lyofilizované reagencie

požadujeme

vyšetrenie bez izolácie Nukleovej kyseliny

požadujeme

vyšetrenie z nazofaryngálneho alebo orofaryngálneho
odberu
práca so súpravami na jednorazové použitie

požadujeme

systém s certifikáciou CE-IVD

požadujeme

softwér na sledovania priebehu vyšetrenia a výsledkov
na počítači

požadujeme

zabezpečenie aplikačnej podpory

požadujeme

maximálna cena testu

25,00 € bez DPH

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy, inštalácie a zaškolenia na mieste plnenia
V celkovej cene musí byť zahrnuté aj zapojenie na NIS
Nový, nerepasovaný, doposiaľ nepoužívaný prístroj, v originálnom balení.
Do 2 pracovných dní predložiť objednávateľovi informácie o kontaktnej osobe dodávateľa (meno a priezvisko, č.t., e-mail)
Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 3
pracovných dní od účinnosti Zmluvy
Pokiaľ objednávateľ zistí rozdiel medzi špecifikovaným a ponúkaným výrobkom nebude možné dôjsť k plneniu zmluvy.
Lehota splatnosti faktúry je 60 dní odo dňa doručenia vecne a formálne správne vystavenej faktúry objednávateľovi za
skutočne dodaný tovar v zmysle § 340 b, ods.5 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov.
Faktúra musí obsahovať číslo zmluvy, názov tovaru, celkovú cenu bez DPH, výšku DPH v % a v €, celkovú cenu s DPH.
Preddavok sa neposkytuje. Predmet zmluvy bude uhrádzaný bezhotovostným prevodom na základe faktúry a potvrdeného
dodacieho listu, resp. preberajúceho protokolu, ktorý bude prílohou faktúry.
Žiadna zmluvná strana nie je oprávnená postúpiť tretej osobe pohľadávku, ktorá jej na základe tejto zmluvy vznikla, bez
predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. Konanie v rozpore s touto zmluvou podľa predchádzajúcej vety je
absolútne neplatným právnym krokom.
Záručná doba 24 mesiacov od dodania tovaru.
Servis pri poruche do 24 hodín
Lehota dodania 14 dní.
Návod v slovenskom alebo českom jazyku.
Kontaktná osoba Objednávateľa, poverená na prevzatie tovaru, tovar prevezme na základe dodacieho listu alebo
preberajúceho protokolu. Objednávateľ je oprávnený pri dodávke tovaru skontrolovať tovar, ktorý je predmetom plnenia a v
prípade dodávky iného tovaru , poškodeného tovaru, tovaru, ktorý nespĺňa parametre stanovené Objednávateľom alebo
nekompletnosti dodávky, takýto tovar neprevziať. V takomto prípade nevzniká Dodávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej
ceny.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky Objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvy zo
stravy Dodávateľa a Objednávateľ je oprávnený postupovať v zmysle príslušných opatrení OPET. Dodanie tovaru skôr, ako je
zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných podmienok.
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..
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Dodávateľ sa zaväzuje, že pohľadávku voči objednávateľovi, ktorá mu, ako veriteľovi, vznikne z tohto zmluvného vzťahu,
nepostúpi podľa § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa,
ako dlžníka. Postúpenie pohľadávky dodávateľom bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné podľa
§ 39 Občianskeho zákonníka. Súhlas objednávateľa je platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci
písomný súhlas jeho zriaďovateľa.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trenčiansky

Okres:

Považská Bystrica

Obec:

Považská Bystrica

Ulica:

Nemocničná 986

Čas / lehota plnenia zmluvy:
19.11.2021 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 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 9 999,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 11 998,80 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 Z202121441
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V Bratislave, dňa 04.11.2021 11:24:01
Objednávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Eurolab Lambda a.s.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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