Kúpna zmluva č. Z201751434_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Neurobiologický ústav Slovenskej akadémie vied
Šoltésovej 4-6, 04001 Košice, Slovenská republika
00166880
2021372067
SK3581800000007000007167
+421 557276204

Dodávateľ:
Obchodné meno:

PRAGOLAB s.r.o.

Sídlo:

Drieňová 34, 82102 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

31352839

DIČ:

2020325142

IČ DPH:

SK2020325142

Číslo účtu:

SK3602000000003600545112

Telefón:

00421 2 4328605

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Membrany pre laserovu mikrodisekciu

Kľúčové slová:

Membrany pre laserovu mikrodisekciu

CPV:

33793000-5 - Sklenené výrobky pre laboratóriá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka:

Membrany pre laserovu mikrodisekciu

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

Membrany pre laserovu mikrodisekciu 2x50ks balenie,
RNA-ase free, nazov: Steel frame slides with PET
membrane (1.4 µm), 50 pieces, 26x76 mm area for LMD
applications, RNase-free + Frame support na pripravu
vzoriek, balenie obsahuje držiak

balenie

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Nosný rám (11532325) doporučený k podpore
membrány počas prípravy vzorky
tepelná odolnosť do 130 ° C, vhodné pre mikrovlnné
spracovanie
xylén (do 15 min), metanol, etanol, acetón (5 min)
odolný
objektívy: 5x, 6.3x, 10x, 20x, 40x, 63x
na tkanivové rezy, ktoré vyžadujú od nízkej do
maximálnej intenzity lasera. Veľmi malé ( 4 mm2) plochy
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Minimum

Maximum

Presne

1

doporučené pre proteomické nadväzné aplikácie
doporučené pre krájanie veľkých plôch pri malom
zväčšení
obmedzená disekcia non-adherentných buniek (ako sú
krvinky, baktérie, huby, mach, atď), za použitia sendviča
dvoch rámových snímkov
nízka autofluorescencia, vhodné pre dlhodobé
skladovanie (napr. -80 ° C)
2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Obstarávateľ požaduje dodanie produktov s deklarovateľnou úplne identickou špecifikáciou.
Vo faktúre žiadame uviesť položkovite jednotkovú cenu, cenu bez DPH, cenu s DPH.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných
podmienok.
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:

Košický

Okres:

Košice IV

Obec:

Košice - mestská časť Juh

Ulica:

Šoltésovej 4-6

Čas / lehota plnenia zmluvy:
18.10.2017 13:22:00 - 08.11.2017 13:23:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

balenie

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 587,50 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 705,00 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, 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.
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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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 11.10.2017 14:08:01
Objednávateľ:
Neurobiologický ústav Slovenskej akadémie vied
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
PRAGOLAB s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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