
Rámcová dohoda č. Z20221255_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Sídlo: Komenského 73, 04181 Košice, Slovenská republika
IČO: 00397474
DIČ: 2020486699
IČ DPH: SK2020486699
Bankové spojenie: IBAN: SK4281800000007000072225
Telefón: +421 907798949

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: Diagnostické kity
Kľúčové slová: reakčný mix, kit, reagent
CPV: 33694000-1 - Diagnostické činidlá; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Diagnostické kity

Funkcia

Diagnostické kity do laboratória na vedecké a výskumné účely projektu Otvorená vedecká komunita pre moderný 
interdisciplinárny výskum v medicíne.

Diagnostické kity budú použité na splnenie cieľa 7.1.: Vývoj diagnostických testov na vírusové zoonózy, konkrétne na vývoj 
diagnostického testu na detekciu vírusu hepatitídy E využitím relatívnej a absolútnej kvantifikácie nukleovej kyseliny 
vírusového patogéna.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1 . QIAamp Viral RNA Mini QIAcube Kit (240) bal 10

2 . RNeasy Mini QIAcube kit (240) bal 10

3 . RNeasy Fibrous Tissue Mini Kit (50) bal 10

4 . QIAamp RNA Blood Mini Kit (50) bal 10

5 . ddPCR™ Supermix for Probes, 5x1 ml skúmavky bal 10

6 . One-Step RT-ddPCR Advanced Kit for Probes, 5x1 
ml skúmavky bal 10

7 . QX200™ ddPCR™ EvaGreen Supermix, 5x1 ml 
skúmavky bal 10

8 . QX200 Droplet Generation Oil for Probes, 10 x 7 mL bal 10
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9 . QX200 Droplet Generator Oil for EvaGreen, 10 x 7 
mL bal 10

10 . iTaq Universal Probes 1-Step Kt, 500 Rxn bal 10

11 . iQ™ SYBR® Green Supermix, 1,000 x 50 µl rxns, 
25 ml (20 x 1.25 ml) bal 10

12 . iQ™ Supermix, 100 x 50 µl rxns, 2.5 ml (2 x 1.25 ml) bal 10

13 . iQ™ Supermix, 500 x 50 µl rxns, 12.5 ml (10 x 1.25 
ml) bal 10

14 . iQ™ Supermix, 1000 x 50 µl rxns, 25 ml (20 x 1.25 
ml) bal 10

15 . Experion RNA StdSens Analysis Kit for 10 Chips bal 10

16 . Experion RNA StdSens Analysis Kit for 25 Chips bal 10

17 . Experion RNA StdSens Chips bal 10

18 . MagMAX Viral RNA Isolation Kit (50 reakcií) bal 20

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Kit na extrakciu RNA z telových tekutín, kompatibilný s 
QIAcube analyzátorom (QIAGEN) pre plne automatickú 
izoláciu nukleových kyselín ;; objem balenia 240 reakcií

1 . QIAamp Viral RNA Mini QIAcube Kit (240)

Kit na extrakciu a purifikáciu totálnej RNA kompatibilný s
QIAcube analyzátorom (QIAGEN) pre plne automatickú 
izoláciu nukleových kyselín ;; objem balenia 240 reakcií

2 . RNeasy Mini QIAcube kit (240)

Kit na extrakciu RNA z tkanív, kompatibilný s QIAcube 
analyzátorom (QIAGEN) pre plne automatickú izoláciu 
nukleových kyselín ;; objem balenia 50 reakcií

3 . RNeasy Fibrous Tissue Mini Kit (50)

Kit na extrakciu RNA z krvi, kompatibilný s QIAcube 
analyzátorom (QIAGEN) pre plne automatickú izoláciu 
nukleových kyselín ;; objem balenia 50 reakcií

4 . QIAamp RNA Blood Mini Kit (50)

Reakčný mix pre digital droplet PCR (ddPCR) s použitím
prób, kompatibilný s prístrojom BIO-RAD ;; objem 
balenia 5x1 ml

5 . ddPCR™ Supermix for Probes, 5x1 ml skúmavky

Kit pre jednokrokovú digital droplet PCR (ddPCR) s 
použitím prób, kompatibilný s prístrojom BIO-RAD ;; 
objem balenia 5x1 ml

6 . One-Step RT-ddPCR Advanced Kit for Probes, 5x1 ml 
skúmavky

Reakčný mix pre použitie digital droplet PCR (ddPCR), 
platformu EvaGreen, kompatibilný s prístrojom BIO-RAD
;; objem balenia 5x1 ml

7 . QX200™ ddPCR™ EvaGreen Supermix, 5x1 ml skúmavky

Reakčný mix s olejom pre tvorbu dropletov pre ddPCR s 
použitím prób, kompatibilný s prístrojom BIO-RAD ;; 
objem balenia 10x7 ml

8 . QX200 Droplet Generation Oil for Probes, 10 x 7 mL

Reakčný mix s olejom pre tvorbu dropletov pre ddPCR, 
kompatibilný s prístrojom BIO-RAD ;; objem balenia 
10x7 ml

9 . QX200 Droplet Generator Oil for EvaGreen, 10 x 7 mL

Reakčný mix pre jednokrokovú real-time RT-PCR s 
použitím prób, kompatibilný s prístrojom BIO-RAD ;; 
objem balenia 5x1 ml

10 . iTaq Universal Probes 1-Step Kt, 500 Rxn

Reakčný mix pre real-time PCR, platformu SYBR Green,
kompatibilný s prístrojom BIO-RAD ;; objem balenia 
20x1,25 ml

11 . iQ™ SYBR® Green Supermix, 1,000 x 50 µl rxns, 25 ml (20 x 
1.25 ml)

Reakčný mix pre real-time PCR, platformu TaqMan, 
kompatibilný s prístrojom BIO-RAD ;; objem balenia 
2x1,25 ml

12 . iQ™ Supermix, 100 x 50 µl rxns, 2.5 ml (2 x 1.25 ml)

Reakčný mix pre real-time PCR, platformu TaqMan, 
kompatibilný s prístrojom BIO-RAD ;; objem balenia 
10x1,25 ml

13 . iQ™ Supermix, 500 x 50 µl rxns, 12.5 ml (10 x 1.25 ml)

Reakčný mix pre real-time PCR, platformu TaqMan, 
kompatibilný s prístrojom BIO-RAD ;; objem balenia 
20x1,25 ml

14 . iQ™ Supermix, 1000 x 50 µl rxns, 25 ml (20 x 1.25 ml)
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Kit pre určenie kvality RNA automatickou 
elektroforetickou čipovou analýzou, kompatibilný s 
bioanalyzátorom BIO-RAD, pre 10 čipov ;; objem balenia
kit

15 . Experion RNA StdSens Analysis Kit for 10 Chips

Kit pre určenie kvality RNA automatickou 
elektroforetickou čipovou analýzou, kompatibilný s 
bioanalyzátorom BIO-RAD, pre 25 čipov ;; objem balenia
kit

16 . Experion RNA StdSens Analysis Kit for 25 Chips

Čipy pre automatickú elektroforetickú analýzu, 
kompatibilné s bioanalyzátorom BIO-RAD ;; objem 
balenia 10 ks

17 . Experion RNA StdSens Chips

Kit pre magnetickú separáciu nukleových kyselín z 
biologických vzoriek ;; objem balenia 50 reakcií 18 . MagMAX Viral RNA Isolation Kit (50 reakcií)

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Dodávateľ predložením svojej ponuky potvrdzuje, že v čase lehoty na predkladanie ponúk spĺňa všetky požiadavky na 
predmet zákazky, čím spĺňa osobitné požiadavky na plnenie, kvalifikačné, odborné, technické a iné predpoklady pre riadne 
plnenie predmetu zákazky. Ak dodávateľ nie je oprávnený poskytnúť plnenie, ktoré je predmetom zákazky, tak je objednávateľ 
oprávnený v zmysle bodu 18.2 písm. i), Čl. XVIII "Ukončenie Zmluvy" 2. časti "Všeobecné zmluvné podmienky" Obchodných 
podmienok elektronického trhoviska, od Zmluvy odstúpiť.

2. Vrátane dopravy na miesto plnenia pri každom čiastkovom plnení - najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa obdržania 
objednávky dodávateľom.

3. Objednávateľ vystaví objednávku až po schválenej kontrole procesu VO vykonanej poskytovateľom NFP po uzavretí tejto 
zmluvy. Ak výsledok predmetnej kontroly nebude kladný, alebo oprávnené orgány odhalia akúkoľvek nezrovnalosť, je 
ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená od Zmluvy odstúpiť.

4. Presné hodnoty tovarov uvedené Objednávateľom predstavujú rámcovo zazmluvnené množstvo tovaru, t. j. sú 
predpokladaným množstvom odoberaného tovaru počas platnosti rámcovej dohody alebo do vyčerpania finančného limitu 
rámcovej dohody. Objednávateľ je na základe tejto rámcovej dohody oprávnený neodobrať presne predpokladaný objem 
tovaru alebo jednotlivých položiek.

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo objednávať počas trvania tejto Rámcovej dohody množstvo tovaru podľa svojich 
skutočných potrieb a finančných možností, najviac však do výšky celkovej zmluvnej ceny. Objednávateľ si vyhradzuje právo 
zvýšiť alebo znížiť celkové objednávané množstvo tovarov tak, aby nebol neprekročený zmluvný finančný limit počas trvania 
tejto dohody.

6. Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.

7. Dodávateľ doručí objednávateľovi do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy rozpis cien jednotlivých položiek s uvedením presných
názvov (obchodných značiek) v slovenskom alebo českom jazyku, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od 
zmluvy.

8. Požaduje sa dodať tovar v originálnom balení.

9. Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar 
neprevziať.

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

11. Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet na jednotlivé položky bez DPH, rozpis sadzby DPH a ceny s DPH 
do 7 dní od uzavretia zmluvy.

12. Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za 
následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenia neuspokojivého celkového hodnotenia.

13. Splatnosť faktúry je 60 dní od doručenia objednávateľovi.

14. Nesplnenie ktorejkoľvek osobitnej požiadavky na plnenie bude objednávateľ považovať za nesplnenie kvalifikačných, 
odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky a za podstatné porušenie zmluvných 
povinností dodávateľa a následné vypovedanie platnosti zmluvy, pričom objednávateľ: 1. ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah
v súlade s článkom 18. OPET z dôvodu, že dodávateľ porušil svoju povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto VZP podstatným 
spôsobom, 2. vystaví dodávateľovi neuspokojivé hodnotenie v EKS.

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

16. Rovnocenný ekvivalent objednávateľ pripúšťa len v prípade preukázania, že sa jedná o plnohodnotný ekvivalent pre 
identické použitie v zmysle funkčnej špecifikácie a požadovaného účelu špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov 
objednávateľa.
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17. V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ 
do 7 dní po účinnosti zmluvy písomné oznámenie dodávateľa, 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.

18. Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, objednávateľ to bude považovať 
za podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

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

20. 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 je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 4 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z.

21. Požaduje sa prehlásenie dodávateľa, ktorý predloží ponuku ako neplatiteľ DPH, že v prípade zmeny postavenia 
dodávateľa na platiteľa DPH je ním predložená kontraktačná cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu s DPH.

22. Zmluva nadobudne účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania, dňom schválenia zákazky v rámci kontroly VO zo strany 
Riadiaceho orgánu/Sprostredkovateľského orgánu RO. Objednávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi účinnosť zmluvy do 5 
dní kedy došlo k právoplatnému schváleniu verejného obstarávania v rámci jeho administratívnej kontroly vykonanej Riadiacim
orgánom/Sprostredkovateľským orgánom RO.

23. Zmluvná strana má právo odstúpiť od zmluvy bez udania iného dôvodu v nadväznosti na doručenie správy z kontroly VO, 
ktorou poskytovateľ neschváli predmetné verejné obstarávanie.

24. Dodávateľ ako úspešný uchádzač berie na vedomie, že má povinnosť strpieť výkon kontroly a auditu overovania 
súvisiaceho s dodávaným tovarom počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a poskytnúť im všetku požadovanú súčinnosť.

Názov Upresnenie

Kompatibilné s QIAcube 
analyzátorom (prístroj na 
automatickú izoláciu nukleových 
kyselín) typ prístroja QIAcube od 
výrobcu QIAGEN

položky 1 - 4

Kompatibilné s prístrojom digital 
droplet PCR (prístroj na absolútnu 
kvantifikáciu nukleových kyselín), 
založený na droplet technológii 
(generovanie dropletov pre 
následnú amplifikáciu a čítanie 
dropletov pre absolútnu 
kvantifikáciu NK). Typ prístroja 
QX200 Digital Droplet PCR System 
(BIO-RAD).

položky 5 - 17

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
Okres: Košice I
Obec: Košice - mestská časť Sever
Ulica: Komenského 73

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

3.3 Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:
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Jednotka: podľa opisu - súbor
Požadované maximálne
množstvo: 1,0000

3.4 Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. 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.

3.5 Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné 
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ. 

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 149 600,00 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 Z20221255

V Bratislave, dňa 04.03.2022 09:28:01

Objednávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
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 Z20221255


Zákazka


Identifikátor Z20221255


Názov zákazky Diagnostické kity


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/320353


Dodávateľ


Obchodný názov LABO - SK, s.r.o.


IČO 36365556


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


Dátum a čas predloženia 3.3.2022 10:43:49


Hash obsahu návrhu plnenia SdYrFG4DKYIc46m6GX/TL1WXN8y37YQllLrHAP3isW4=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Ponúkané produkty spĺňajú požadovanú špecifikáciu.


Prílohy:
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