
Kúpna zmluva č. Z202123935_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
Sídlo: Štefánikova 58, 94963 Nitra, Slovenská republika
IČO: 17336031
DIČ: 2021205208
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK1481800000007000140144
Telefón: 037 6560411

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: LABO - SK, s.r.o.
Sídlo: Slávičie údolie 102/A, 81102 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36365556
DIČ: 2022195142
IČ DPH: SK2022195142
Bankové spojenie: IBAN: SK4511000000002626029672
Telefón: +4210244871050

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Izolačné kity pre virálnu RNA z odpadových vôd
Kľúčové slová: PCR laboratórium, izolačný kit, virálna RNA, COVID
CPV: 33694000-1 - Diagnostické činidlá; 33124130-5 - Diagnostický spotrebný materiál; 

60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Izolačný kolónkový kit na izoláciu virálnej RNA, 50 preps., pre selektívnu izoláciu RNA  z 
odpadových vôd, kalov a biofilmov.

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Izolačný kolónkový kit na selektívnu izoláciu virálnej 
RNA z odpadových vôd, kalov a biofilmov, vyhovujúcu 
pre RT/qPCR, RT/ddPCR, NGS, s elučným objemom ≥ 
6 ul; balenie 50 preps., ZYMO RESEARCH, Zymo 
Environ Water RNA Kit, R2042

bal 35

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

kit určený výrobcom na izoláciu virálnej RNA z 
odpadových vôd, kalov a biofilmov áno

súčasťou je DNA/RNA Shield na inaktiváciu patogénov áno

odstránenie inhibítorov pomocou mikrocentrifugačných 
koloniek áno

kit obsahuje roztok na zakoncentrovanie virálnych 
častíc, preto je vhodný aj na izoláciu RNA z objemov do 
4 ml vzorky

áno
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homogenizácia a lýza buniek je zabezpečená disrupciou
sklenenými guličkami, ktoré sú súčasťou kitu áno

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Dodávateľ  zašle emailom objednávateľovi do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie 
požadovaných technických špecifikácií a vlastností tovaru, značku a typ v slovenskom alebo českom jazyku.

Ako ekvivalent sa akceptuje iba kit na rovnakom princípe, určený výrobcom na izoláciu virálnej RNA z odpadových vôd, kalov 
a biofilmov, ktorého súčasťou je DNA/RNA Shield a roztok na zakoncentrovanie virálnych častíc. Homogenizácia a lýza buniek
je zabezpečená pomocou sklených guličiek (súčasť kitu) a inhibítory sú odstránené pomocou mikrocentrifugačných koloniek. V
prípade ponuky ekvivalentného produktu sa požaduje zdokladovanie použitia kitu pre izoláciu virálnej RNA SARS-Cov-2 z 
odpadových vôd, a jej použiteľnosť pre multiplex RT/qPCR, RT/ddPCR a NGS.

V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje odberateľ do 2 
pracovných dní po účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa emailom, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne 
požaduje predloženie dokumentácie k dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa 
požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované dodávateľom pri zadaní zákazky.

Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, obstarávateľ 
požaduje dodanie produktov alebo ekvivalentov s deklarovateľnou úplne identickou špecifikáciou. Objednávateľ si na základe 
podrobného porovnania vyhradzuje právo rozhodnúť, či predkladaný ekvivalent spĺňa požadované vlastnosti.

Rovnocenný ekvivalent odberateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre identické 
použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a obvyklej práce použitia špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov 
odberateľa.

Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov a dokumentov alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže 
splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, alebo v prípade ekvivalentu neponúkne tovar, ktorý vyhovuje požiadavkám 
objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, nedodá tovar riadne a včas, objednávateľ to bude považovať za podstatné 
porušenie zmluvy, vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy, udeliť negatívnu referenciu.

Objednávateľ požaduje  predložiť podrobný rozpočet do 2 pracovných dní odo dňa  uzavretia zmluvy (uviesť jednotkovú cenu 
za každú položku), rozpis cien bez DPH, sadzby DPH a ceny s DPH podľa jednotlivých položiek. Tento rozpis sa taktiež 
uvedie v dodacom liste a vo faktúre.

Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci 
európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet zákazky, riadne a včas do miesta určenia. 

Cena za predmet zákazky zahŕňa náklady spojené s dopravou a vyložením tovaru a všetky ďalšie možné náklady spojené s 
dopravou predmetu zákazky na miesto určenia. 

Objednávateľ požaduje dodanie tovaru s minimálnou expiráciou 1 rok od dátumu dodania.

Právo fakturovať vzniká dodávateľovi dňom dodania predmetu zmluvy objednávateľovi na základe dodacieho listu resp. 
preberacieho protokolu potvrdeného objednávateľom. Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru do piatich dní od dodania tovaru.

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky. Objednávateľ prevezme tovar nový, originálny, 
nepoužívaný v nepoškodených obaloch. Tovar, ktorý nespĺňa technické požiadavky resp. je poškodený, objednávateľ 
neprevezme. Vrátený tovar je možné nahradiť novým tovarom spĺňajúcim požiadavky do 3 pracovných dní od jeho vrátenia.

Splatnosť faktúry: 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi

Požaduje sa dodanie tovaru v pracovných dňoch a pracovnom čase od 8,00 do 14,00 hodine. Oznámenie o termíne plnenia 
minimálne 1 deň vopred.

Záruka na tovar je min. 24 mesiacov.

Požaduje sa dodať návod na obsluhu  v slovenskom resp. v českom jazyku, aj v originály  v anglickom jazyku, ak ho výrobca 
poskytuje.

Akékoľvek pohľadávky, ktoré eviduje dodávateľ voči objednávateľovi nie je možné v zmysle § 525 ods. 2 zákona č. 
40/1964Zb.Občianskeho zákonníka postúpiť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Na 
súhlasobjednávateľa s postúpením pohľadávky na tretiu osobu sa, v zmysle Príkazu ministra zdravotníctva SR č. 7/2017 zo 
dňa25.septembra 2017,vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas Ministerstva zdravotníctva SR.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru
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III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj:
Okres:
Obec:
Ulica: Štefánikova 58

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

10.12.2021 10:26:00 - 20.12.2021 10:26:00

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.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 13 405,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 10,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 14 745,50 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 Z202123935

V Bratislave, dňa 06.12.2021 08:42:00

Objednávateľ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
LABO - SK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202123935


Zákazka


Identifikátor Z202123935


Názov zákazky Izolačné kity pre virálnu RNA z odpadových vôd


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/317692


Dodávateľ


Obchodný názov LABO - SK, s.r.o.


IČO 36365556


Sídlo Slávičie údolie 102/A, Bratislava, 81102, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 3.12.2021 19:59:47


Hash obsahu návrhu plnenia sa2mJdy46nJYHPMhXFn0biXhAQ5pnSyfxFMLyCFjmqI=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Ponúkané produkty spĺňajú požadované špecifikácie.


Prílohy:
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