
Kúpna zmluva č. Z20222404_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Technická univerzita vo Zvolene
Sídlo: T. G. Masaryka 24, 96053 Zvolen, Slovenská republika
IČO: 00397440
DIČ: 2020474808
IČ DPH: SK2020474808
Telefón: 0455206122

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o.
Sídlo: Karadžičova 8A, 82108 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 45597481
DIČ: 2023050348
IČ DPH: SK2023050348
Telefón: 0917329226

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: PCR termocykler s príslušenstvom
Kľúčové slová: PCR termocykler, set pipiet, universal tip, universal grad tip, ...
CPV: 38950000-9 - Zariadenie na polymerázovú reťazovú reakciu (PCR); 60000000-8 - 

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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: PCR termocykler s príslušenstvom

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1.PCR termocykler ProFlex 3x32w + 2yr REX ext 
warranty systém 1

2. Set pipiet 4ks - Discovery Comfort(DV), 
HTL+stojan+štart.špičky bal. 2

3.10 μl Universal tip, Sterile, Lowretention, Filter 10x96 6

4. 200 μl Universal Grad tip, Sterile,Low retention, Filter 10x96 6

5. 1000 μl Universal Grad tip, Sterile,Low retention, Filter 6x96 6

6. UVC/T-AR, DNA/RNA UV-CleanerBox ks 1

7. TS-100, Thermo-Shaker formicrotubes and PCR 
plates ks 1

8.SC-24N, Block for 24x1,5 mlmicrotubes ks 1

9. PCR Master MIx kit 3

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:
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Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia. Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s dodaním požadovaného predmetu 
zákazky.

Dodanie tovaru v pracovných dňoch, pondelok – piatok od 7:00 do 15:00 hod.

Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu 
zmluvy.

Kontaktná osoba objednávateľa je zodpovedná za prevzatie tovaru, ktorá je v súlade s technickou špecifikáciou predmetu 
zmluvy.

Dodávateľ je povinný do 2 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy zaslať elektronicky kontaktnej osobe objednávateľa: 
obchodný názov predmetu zmluvy, spolu s technickými parametrami (prípadne prospektom). Následne si zmluvné strany pred 
plnením zákazky vzájomne odsúhlasia ponúknutý tovar a technické parametre. Bez tohto vzájomného odsúhlasenia nemôže 
dôjsť k plneniu zmluvy.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet s uvedením cien za každú položku do 2 pracovných dní od uzavretia 
zmluvy.

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..

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných 
podmienok. Dodanie tovaru skôr, ako je zmluvne stanovená lehota dodania sa nepovažuje za porušenie zmluvných 
podmienok.

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.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

Materiál musí byť originálny, nepoužitý v originálnom balení.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Banskobystrický
Okres: Zvolen
Obec: Zvolen
Ulica: T.G.Masaryka 24

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

01.04.2022 08:00:00 - 22.04.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: súbor v zmysle technickej špecifikácie
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: 14 808,33 EUR
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4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 17 770,00 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 Z20222404

V Bratislave, dňa 28.03.2022 11:54:01

Objednávateľ:
Technická univerzita vo Zvolene
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20222404


Zákazka


Identifikátor Z20222404


Názov zákazky PCR termocykler s príslušenstvom


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/321502


Dodávateľ


Obchodný názov Vostok Tehno Med Slovakia s. r. o.


IČO 45597481


Sídlo Karadžičova 8A, Bratislava, 82108, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 26.3.2022 14:45:02


Hash obsahu návrhu plnenia gTXmFmOoWk+xzdM/Ae7NlslveunDYjtub0TAlHh3Y+M=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
PCR detection system thermocycler, znacka VIVACHECK. doklad v prilohe


Prílohy:
1. VivaDiag SARS-CoV-2 RT-PCR Detection System Sell Sheet (En).pdf (technicke specifikacie PCR
thermocycler, ponuka VOSTOK)










A Fast, Accurate, and Portable Real-time 
PCR Detection System 
Continuous innovation, premium quality, comprehensive management and reputable service!                                                          



Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 
2595AA, the Hague, Netherlands.
E-mail：peter@lotusnl.com
Tel：+31644168999



VivaChek Biotech (Hangzhou) Co., Ltd.
Level 2, Block 2, 146 East Chaofeng Rd.,
Yuhang Economy Development Zone,
Hangzhou, 311100, China
www.vivachek.com
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