
Kúpna zmluva č. Z20225452_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

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: 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: Autokláv Systec DX-65 alebo ekvivalent s príslušenstvom
Kľúčové slová: laboratórium, dezinfekcia, sterilizácia, autokláv
CPV: 33191000-5 - Sterilizačné, dezinfekčné a hygienické prístroje; 60000000-8 - Dopravné 

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

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Autokláv Systec DX-65 alebo ekvivalent s príslušenstvom

Funkcia

Autokláv na dekontamináciu spotrebného materiálu v laboratórnych podmienkach

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. Autokláv Systec DX-65 alebo ekvivalent ks 1

max. teplota °C 140

Tlak bar 4

Počet sterilizačných programov počet 25

Rozmer komory - priemer mm 400

Rozmer komory - hĺbka mm 500

Objem komory - celkový l 70

Objem komory - nominálny l 65

Vonkajšie rozmery - výška mm 625 630

Vonkajšie rozmery - šírka mm 745 750

Vonkajšie rozmery - hĺbka mm 765 770

Hmotnosť kg 125
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Výhrevná kapacita kW 9,0

2. Nerezový kôš z drôteného pletiva, stohovateľný ks 1

3. Nerezová vanička na sterilizáciu odpadu ks 1

4. Demineralizačné kazety (vložky) z nehrdzavejúcej 
ocele ks 1

5. Digitálny merač vodivosti ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1. Autokláv Systec DX-65 alebo ekvivalent

horizontálne plnený stolný autokláv áno

Integrovaný generátor pary áno

Komora autoklávu, konštrukčný rám a tlaková komora z 
odolnej ocele áno

LCD display a automatická kontrola mikroprocesorom áno

Ochrana kódom pred zmenou parametrov áno

Interná pamäť min. do 500 sterilizačných cyklov áno

Časovač áno

Automatické plnenie demineralizovanou vodou áno

PT-100 tepelný senzor áno

Tepelný senzor pre kondezované výpary áno

Držanie teploty pre tekutiny po ukončení programu áno

Špeciálny program pre Durhamové skúmavky áno

Výpočet F0 hodnoty áno

Programovateľne automatické otvorenie dverí po 
ukončení programu áno

Výstup RS-232 a RS485 áno

Elektrické napájanie 220 - 240 V, 50/60 Hz, 16A

2. Nerezový kôš z drôteného pletiva, stohovateľný

vnútorný rozmer 490 x 310x 211 mm

kompatibilný s autoklávom uvedeným v pol. 1 áno

3. Nerezová vanička na sterilizáciu odpadu

vnútorný rozmer 495 x 318 x 219 mm

kompatibilná s autoklávom uvedeným v pol. 1 áno

4. Demineralizačná  kazeta (vložka) z nehrdzavejúcej 
ocele

kompatibilná s autoklávom uvedeným v pol. 1 áno

5. Digitálny merač vodivosti ku demineralizačnej kazete podľa pol. 4

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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

Požadujeme dodať nový, nepoužívaný tovar v originálnom obale.

Dodávateľ doručí 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, inak si 
objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy

Požaduje sa predložiť rozpočet ceny pre každú položku bez DPH, rozpis sadzby DPH a ceny s DPH do 2 pracovných dní od 
uzavretia zmluvy

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

Strana 2 z 4 



Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky tovaru, ktorý nevyhovuje priestoru 
alebo opisu, tento tovar neprevziať.

Nedodržanie všeobecnej, funkčnej a technickej špecifikácie predmetu zmluvy je podstatným porušením zmluvy a má za 
následok odstúpenie objednávateľa od zmluvy a udelenie negatívnej referencie.

Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi

Dodávateľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi daňový doklad (faktúru) na e-mailovú adresu fakturacia@uvlf.sk. Faktúra bude 
prílohou emailu ako samostatný súbor vo formáte PDF. Názov súboru bude obsahovať číslo faktúry a obchodné meno 
dodávateľa. Prílohy faktúry môžu byť súčasťou PDF súboru faktúry alebo budú pripojené ako samostatné prílohy e-mailu vo 
formáte PDF. Faktúra musí obsahovať pov. náležitosti daňového dokladu podľa zákona o účtovníctve a zákona o DPH. 
Objednávateľ týmto vyslovuje súhlas s použitím daňového dokladu v elektronickej podobe v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 
Z. z. o DPH.

Záruka na tovar minimálne 24 mesiacov.

Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent alebo typ, obstarávateľ 
požaduje dodanie produktov alebo ekvivalentov s deklarovateľnou 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 požadovaného účelu špecifikovaného tovaru, bez potreby ďalších nákladov 
odberateľa.

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, 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.

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.

Požaduje sa dodať návod na obsluhu a údržbu v slovenskom jazyku, výbavu a príslušenstvo v rozsahu podľa technickej 
špecifikácie a platných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Dodávateľ dodá predmet zákazky, ktorý bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným 
právnym predpisom.

Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov a dokumentov, alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže 
splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, alebo ponúkne tovar, ktorý nevyhovuje technickým požiadavkám objednávateľa,
ktoré sú uvedené v tejto zmluve, alebo nedodá tovar v zmysle technickej špecifikácie, objednávateľ to bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvy, vyhradzuje si právo odstúpiť od 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 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.

Názov Upresnenie

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 plnenia zmluvy:

15.06.2022 08:00:00 - 22.07.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
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Jednotka: súbor
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronickej platformy 
verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 13 378,33 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 16 054,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20225452

V Bratislave, dňa 13.06.2022 10:22:01

Objednávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
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 Z20225452


Zákazka


Identifikátor Z20225452


Názov zákazky Autokláv Systec DX-65 alebo ekvivalent s príslušenstvom


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/324550


Dodávateľ


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


IČO 45597481


Sídlo Karadžičova 8A, Bratislava, 82108, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 1.6.2022 19:39:21


Hash obsahu návrhu plnenia RxndBenW0CYwe9q4WeFaccrzH+T9XE8kRY/mIpABPL8=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Autokláv Systec DX-65 alebo ekvivalent s príslušenstvom


Prílohy:
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