
Kúpna zmluva č. Z2022155_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: VLan s.r.o.
Sídlo: Rastislavova 20, 90026 Slovenský Grob, Slovenská republika
IČO: 46118896
DIČ: 2023236941
IČ DPH: SK2023236941
Bankové spojenie: IBAN: SK9811000000002926853751
Telefón: +421903889545

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Roner, s.r.o.
Sídlo: Oravská 7, 82109 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35860537
DIČ: 2021735485
IČ DPH: SK2021735485
Bankové spojenie: IBAN: SK7802000000001747252753
Telefón: +421 2 55642227

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Multiparametrový drogový test močový, s nádobou na vzorku
Kľúčové slová: drogový test, test na drogy, Urine Cup, močový test, test na drogy z moču
CPV: 33694000-1 - Diagnostické činidlá; 33141625-7 - Diagnostické súpravy; 60000000-8 - 

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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Multiparametrový močový test na drogy v pohárovom prevedení

Funkcia

Močový test na zistenie viacerých drog z moču testovanej osoby. Test je v kelímkovom prevedení, teda obsahuje nádobu na 
moč a zároveň aj testovacie prúžky v jednom, neoddeliteľnom prevedení. Test reaguje minimálne na prítomnosť  stanovených 
parametrov (drog) v minimálnych (cut-off) koncentráciách rovnakých alebo nižších ako sú uvedené. Obsahuje test na validitu 
vzorky. Doba použiteľnosti minimálne 15 mesiacov od dátumu dodania. Predpokladaný počet 600 ks.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

amfetamín (AMP) ng/ml 1000

barbituráty/sekobarbital (BAR) ng/ml 300

benzodiazepíny/oxazepam (BZD) ng/ml 300

buprenorfín (BUP) ng/ml 10

kokaín/benzoylecgonin (COC) ng/ml 100

marihuana (THC) ng/ml 50

metamfetamín (MET) ng/ml 500

opiáty/morfín (OPI) ng/ml 2000

metylenedioxymetamfetamin (MDMA) ng/ml 500
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Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 7 dní od uzavretia zmluvy, ak nebol požadovaný ako 
vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

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 5 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy, ak neboli požadované ako vlastný návrh plnenia zákazky pri predložení ponuky

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Pezinok
Obec: Pezinok
Ulica: Moyzesova 4/A

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

15.01.2022 12:00:00 - 31.01.2022 23:59:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 600,0000

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: 2 900,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 3 480,00 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.
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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 Z2022155

V Bratislave, dňa 14.01.2022 11:44:01

Objednávateľ:
VLan s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Roner, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z2022155


Zákazka


Identifikátor Z2022155


Názov zákazky Multiparametrový drogový test močový, s nádobou na vzorku


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/319253


Dodávateľ


Obchodný názov Roner, s.r.o.


IČO 35860537


Sídlo Oravská 7, Bratislava, 82109, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 13.1.2022 13:42:27


Hash obsahu návrhu plnenia SZRNLCMlqxbiemHeOZdZsHZoucl5kKjmRBhihvUUO/I=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Vlastný návrh plnenia zákazky obsahujúci názov testu, výrobcu, počet kusov, špecifikáciu, cenu s a
bez DPH.


Prílohy:
Vlastný návrh plnenia zákazky_EKS drogové testy.pdf (Vlastný návrh plnenia zákazky)










Roner, s.r.o., Oravská ul. č. 7,  821 09 Bratislava  



Prevádzka:    Seberíniho 1,    821 03 Bratislava  



 



 



     



 



 
 



 



 
 
 
Vec: Vlastný návrh plnenia zákazky Z2022155 
           



Technická špecifikácia produktu: 



Obchodný názov: Multi-drug X (2-18) Drugs rapid test 1-Step Cup with adulteration 
(urine) 



Počet testov  600 ks 



Výrobca Hangzou AllTest Biotech Co., Ltd.  



Obsah balenia Testovací pohár obsahujúci test na validitu vzorky, príbalový leták 



Teplota skladovania 2-8 °C 



Cut-off Podľa špecifikácie, ktoré sú zadané v súťaži 



Vyhodnotenie 5 minút, kvalitatívna 



Metóda Imunochromatografia 



Označenie CE 



Vzorka moč 



                                         
Vlastný návrh plnenia zákazky: 
 



Jednorázový nákup  



Počet testov podľa EKS 600 kusov 



 
Návrh vlastného plnenia pri objednávaní tovaru: 
 



1. Objednávka  = 600 kusov testov podľa špecifikácie súťaže.  
 



Termín dodania: do 30 dni po zadaní objednávky zo strany objednávateľa 



 



Cena za 1 test bez DPH 5,00 € 



Cena za 1 test s DPH 6,00 €  
 



Dodavateľ: Roner s.r.o 



Sídlo: Seberíniho 1, 821 03 Bratislava 



Kontaktná osoba: Ing. Martin Kurtulík 



E-mail: kurtulik@roner.sk 



Tel. kontakt: 0905 878 193 



 





mailto:kurtulik@roner.sk





				2022-01-13T14:42:27+0100

		EKS PDF PODPIS









		2022-01-14T11:44:01+0100
	EKS PDF PODPIS




