
Kúpna zmluva č. Z20226056_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: SARSTEDT spol. s r.o.
Sídlo: Údernícka 11, 85101 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 31359825
DIČ: 2020343875
IČ DPH: SK2020343875
Bankové spojenie: IBAN: DE68 5121 0600 4270 3950 17, BIC: BNPADEFF
Telefón: 02 32 184 930

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Mikroskúmavky, nádoby a stojany.
Kľúčové slová: mikroskúmavka, stojan, nádoba
CPV: 19520000-7 - Plastové výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Mikroskúmavky, nádoby a stojany.

Funkcia

Vybavenie laboratória

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. položka: Transparentná mikroskúmavka typ A // 100 
ks / balenie bal 50

2. položka: Transparentná mikroskúmavka typ B // 500 
ks / balenie bal 2

3. položka: Transparentná mikroskúmavka  typ C // 500 
ks / balenie bal 2

4. položka: Nádoba na biologický odpad // 100 ks / 
balenie bal 2

5. položka : Transparentný stojan typ A ks 2

6. položka: Transparentný stojan typ B ks 2

7. položka: Transparentný stojan typ C ks 2

8. položka: Stojan s uzáverom ks 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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Transparentná mikroskúmavka s kónickým dnom s 
podstavcom, s vrúbkovaním, graduáciou a popisným 
poľom, s nasadeným skrutkovacím uzáverom. Pracovný 
objem: 0,5ml. Materiál: Polypropylén. Čistota: sterilná. 
100ks/balenie.

1. položka: Transparentná mikroskúmavka typ A

Transparentná mikroskúmavka s kónickým dnom s 
podstavcom, s vrúbkovaním, graduáciou a popisným 
poľom, s nasadeným skrutkovacím uzáverom. 
Skúmavky sú určené špeciálne pre požiadavky a 
potreby pri práci s nukleovými kyselinami, t.j. bez DNA, 
bez DNázy, bez inhibítorov PCR a bez RNáz (&lt;1x10-9
Kunitzových jednotiek/µl). Pracovný objem: 0,5ml. 
Materiál: Polypropylén. Čistota: PCR Performance 
Tested. 500ks/balenie.

2. položka: Transparentná mikroskúmavka typ B

Transparentná mikroskúmavka „low DNA binding“, so 
skrutkovacím uzáverom, s kónickým dnom s 
podstavcom, s vrúbkovaním, popisným poľom a 
graduáciou. Skúmavky sa môžu používať na 
skladovanie plazmidov, oligonukleotidov alebo 
bunkových extraktov a umožňujú maximálne využitie 
DNA aj pri dlhodobom skladovaní a pri najmenších 
objemoch. Pracovný objem: 0,5ml. Materiál: 
Polypropylén (PP). Čistota: PCR Performance Tested. 
500 ks/balenie.

3. položka: Transparentná mikroskúmavka typ C

Nádoba na biologický odpad, oválneho tvaru. Objem: 
1800 ml. Materiál: Polypropylén (PP). 100 ks/balenie. 4. položka: Nádoba na biologický odpad

Transparentný stojan na 18 skrutkovacích 
mikroskúmaviek. Formát: 6x3. Rozmery: 137x70x40mm.
Autoklávovateľný. Materiál: Polykarbonát. 1ks/balenie.

5. položka : Transparentný stojan typ A

Transparentný stojan na 20 skrutkovacích 
mikroskúmaviek. Formát: 10x2. Rozmery: 
257x62x40mm. Autoklávovateľný. Materiál: 
Polykarbonát. 1ks/balenie.

6. položka: Transparentný stojan typ B

Transparentný stojan na 48 odberových skrutkovacích 
mikroskúmaviek. Formát 12x4. Rozmery: 257 x 90 x 40 
mm. Autoklávovateľný. Materiál: Polykarbonát. 1 
ks/balenie.

7. položka: Transparentný stojan typ C

Stojan s uzáverom, formát 6x4 otvorov. Zmena farby z 
fialovej na ružovú pri zahriatí na 7 °C. Vhodné na 
mikroskúmavky s priemerom 10,8 mm. Materiál: 
Polypropylén (PP). 1ks/box.

8. položka: Stojan s uzáverom

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požadujeme dodať nový, nepoužívaný, nepoškodený tovar.

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

Dodávateľ doručí objednávateľovi do 2 pracovných dní odo dňa uzavretia zmluvy doklady preukazujúce splnenie 
požadovaných technických špecifikácií a vlastností tovaru, značku a typ, inak si objednávateľ vyhradzuje právo na odstúpenie 
od zmluvy

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet na jednotlivé položky bez DPH, rozpis sadzby DPH a ceny s DPH do 2
dní od uzavretia zmluvy.

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

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.

V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje odberateľ po 
účinnosti zmluvy bezodkladné 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. Objednávateľ je oprávnený posúdiť vhodnosť ponúknutého ekvivalentného tovaru a v prípade jeho 
nevhodnosti tento tovar neprevziať.
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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.

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

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

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

Splatnosť faktúry  je 30 dní od doručenia

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.

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

Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov a 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, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a vyhradzuje 
si právo odstúpiť od zmluvy a udeliť negatívnu referenciu.

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:

27.06.2022 08:00:00 - 29.07.2022 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: podľa opisu - 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: 978,22 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00
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4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 173,86 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 Z20226056

V Bratislave, dňa 24.06.2022 08:54:01

Objednávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
SARSTEDT spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20226056


Zákazka


Identifikátor Z20226056


Názov zákazky Mikroskúmavky, nádoby a stojany.


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/325154


Dodávateľ


Obchodný názov SARSTEDT spol. s r.o.


IČO 31359825


Sídlo Údernícka 11, Bratislava, 85101, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 20.6.2022 11:47:55


Hash obsahu návrhu plnenia 8AAnmW55mpGzcJC8LAh7EfPA5EdRmpce9CPKR24cY5o=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Technická špecifikácia produktov zákazky Z20226056.docx (Technická špecifikácia produktov)







Technická špecifikácia produktov zákazky Z20226056





			1. Mikro skúmavka 0,5ml, PP, sterilná, s uzáverom





			Objednávacie číslo


			72.730.006





			


			





			


			











			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			Popis produktu


			





			


			Transparentná mikro skúmavka s kónickým dnom s podstavcom, s vrúbkovaním a popisným poľom, s nasadeným skrutkovacím uzáverom. Pracovný objem: 0,5ml. Materiál: Polypropylén. Štandard čistoty: sterilná. CE, IVD. 100ks/vrecko.





			Vlastnosti produktu


			





			Štítok/tlač


			s potlačou





			Farba potlače/etikety


			biela





			Vrúbkovanie


			Áno





			Základný tvar


			kónická





			Objem 


			0,5 ml





			Maximálna centrifugácia (RCF)


			20 000 xg





			Veľkosť


			





			Priemer


			10,8 mm





			Dĺžka produktu


			44 mm





			Materiál a farby


			





			Materiál produktu


			Polypropylén (PP)





			Farba produktu


			transparentný





			Materiál uzáveru


			Polypropylén (PP)





			Farba uzáveru


			prirodzené





			Materiál O-krúžku


			Etylén propylén diénový kaučuk (EPDM)





			Čistota a certifikácia


			





			Spĺňa požiadavku


			IATA





			Kategória produktu


			In-vitro diagnostika, CE





			CE certifikované


			CE





			Štandard čistoty


			sterilné





			Sterilizácia


			Elektrónové ožarovanie





			Balenie


			





			Počet kusov vo vnútornom balení


			100





			Počet kusov v kartóne


			1000














			2. Mikro skúmavka 0,5ml, PP, PCR Performance Tested, s uzáverom





			Objednávacie číslo


			72.730.406





			


			





			


			











			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			Popis produktu


			





			


			Transparentná mikro skúmavka s kónickým dnom s podstavcom, s vrúbkovaním, graduáciou a popisným poľom, s nasadeným skrutkovacím uzáverom. Pracovný objem: 0,5ml. Materiál: Polypropylén. Štandard čistoty: PCR Performance Tested. CE, IVD. 100ks/vrecko.





			Vlastnosti produktu


			





			Štítok/tlač


			s potlačou





			Farba potlače/etikety


			biela





			Uzáver


			štandardný skrutkovací uzáver





			Vrúbkovanie


			Áno





			Základný tvar


			kónický





			Objem 


			0,5 ml





			Maximálna centrifugácia (RCF)


			20 000 xg





			Veľkosť


			





			Priemer


			10,8 mm





			Dĺžka produktu


			44 mm





			Materiál a farby


			





			Materiál produktu


			Polypropylén (PP)





			Farba produktu


			transparentný





			Materiál uzáver


			Polypropylén (PP)





			Farba uzáveru


			transparentná





			Materiál O-krúžku


			Etylén propylén diénový kaučuk (EPDM)





			Čistota a certifikácia


			





			Spĺňa požiadavku


			IATA





			Kategória produktu


			In-vitro diagnostika, CE





			CE certifikované


			CE





			Štandard čistoty


			Testovaný výkon PCR





			Balenie


			





			Počet kusov vo vnútornom balení


			500





			Počet kusov v kartóne


			1000




















			3. Mikro skúmavka 0,5ml, PP, Low DNA binding, PCR Performance Tested





			Objednávacie číslo


			72.730.700





			


			





			


			











			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			Popis produktu


			





			


			Transparentná mikro skúmavka Low DNA binding, s kónickým dnom s podstavcom, s vrúbkovaním, graduáciou a popisným poľom, s nasadeným skrutkovacím uzáverom. Pracovný objem: 0,5ml. Materiál: Polypropylén. Štandard čistoty: PCR Performance Tested.





			Vlastnosti produktu


			





			Štítok/tlač


			s potlačou





			Farba potlače/etikety


			biela





			Uzáver


			štandardný skrutkovací uzáver





			Vrúbkovanie


			Áno





			Základný tvar


			kónický





			Objem 


			0,5 ml





			Maximálna centrifugácia (RCF)


			20 000 xg





			Veľkosť


			





			Priemer


			10,8 mm





			Dĺžka produktu


			44 mm





			Materiál a farby


			





			Materiál produktu


			Polypropylén (PP)





			Farba produktu


			transparentný





			Materiál uzáver


			Polypropylén (PP)





			Farba uzáveru


			transparentná





			Materiál O-krúžku


			Etylén propylén diénový kaučuk (EPDM)





			Čistota a certifikácia


			





			Spĺňa požiadavku


			IATA





			Kategória produktu


			In-vitro diagnostika, CE





			CE certifikované


			CE





			Štandard čistoty


			Testovaný výkon PCR





			Balenie


			





			Počet kusov vo vnútornom balení


			500





			Počet kusov v kartóne


			1000




















			4. Nádoba na biologický odpad Multi-Safe twin 1800 ml





			Objednávacie číslo


			77.3894.018





			


			











			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			Popis produktu


			





			


			Žltá nádoba na likvidáciu nebezpečného odpadu s červeným uzáverom s objemom 1800ml. Materiál: Polypropylén (PP). Výška 162 mm. Spĺňa požiadavky: TRBA 250, UN, DIN EN ISO 23907





			Vlastnosti produktu


			





			Uzáver


			plochý





			Tvar otvárania


			oválny





			Veľkosť


			





			Max. objem


			1800 ml





			Priemer základne


			112 mm





			Priemer veka


			143 x 143 mm





			Priemer otvoru


			106 mm x 55 mm





			Výška produktu


			162 mm





			Materiál a farby


			





			Materiál produktu


			Polypropylén (PP)





			Farba produktu


			žltá, červená





			Čistota a certifikácia


			





			Spĺňa požiadavku


			TRBA 250, AFNOR, OSN, DIN EN ISO 23907





			Kategória produktu


			žiadna zdravotnícka pomôcka | IVD





			Balenie


			





			Počet kusov v kartóne


			100























			5. Stojan na skúmavky 6x3





			Objednávacie číslo


			93.894





			


			





			


			











			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			Popis produktu


			





			


			Transparentný stojan na 18 skrutkovacích mikro skúmaviek. Formát: 6x3. Rozmery: 137x70x40mm. Materiál: Polykarbonát. 1ks/bal. 





			Vlastnosti produktu


			





			Úložná kapacita


			18





			Formát


			6 x 3





			Autoklávovateľné (max. °C)


			121 °C





			Veľkosť


			





			Šírka produktu


			70 mm





			Výška produktu


			40 mm





			Dĺžka produktu


			137 mm





			Materiál a farby


			





			Materiál produktu


			Polykarbonát (PC)





			Farba produktu


			transparentný





			Čistota a certifikácia


			





			Kategória produktu


			žiadna zdravotnícka pomôcka | IVD





			Balenie


			





			Minimálne objednané množstvo


			1























			6. Stojan na mikro skúmavky, 10x2





			Objednávacie číslo


			93.848.100





			


			





			


			











			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			Popis produktu


			





			Popis produktu


			Transparentný stojan na 20 skrutkovacích mikro skúmaviek. Formát: 10x2. Rozmery: 257x62x40mm. Materiál: Polykarbonát. 1ks/bal.





			Vlastnosti produktu


			





			Štítok/tlač


			s potlačou





			Vhodné pre


			mikroskúmavky so skrutkovacím uzáverom





			Úložná kapacita


			20





			Formát


			10 x 2





			Autoklávovateľné (max. °C)


			121 °C





			Veľkosť


			





			Šírka produktu


			62 mm





			Výška produktu


			40 mm





			Dĺžka produktu


			257 mm





			Materiál a farby


			





			Materiál produktu


			Polykarbonát (PC)





			Farba produktu


			transparentný





			Čistota a certifikácia


			





			Kategória produktu


			žiadna zdravotnícka pomôcka | IVD





			Balenie


			





			Minimálne objednané množstvo


			1
































			7. Stojan na 48 mikro skúmaviek, PC





			Objednávacie číslo


			93.1428





			


			











			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			Popis produktu


			





			


			Transparentný stojan na 48 odberových skrutkovacích 


mikro skúmaviek. Formát 12x4. 


Rozmery: 257 x 90 x 40 mm. Autoklávovateľný. Materiál: Polykarbonát (PC). 1 ks v balení.





			Vlastnosti produktu


			





			Vhodné pre


			mikroskúmavky so skrutkovacím uzáverom





			Úložná kapacita


			48





			Formát


			12 x 4





			Autoklávovateľné (max. °C)


			121 °C





			Veľkosť


			





			Šírka produktu


			90 mm





			Výška produktu


			40 mm





			Dĺžka produktu


			257 mm





			Materiál a farby


			





			Materiál produktu


			Polykarbonát (PC)





			Farba produktu


			transparentný





			Čistota a certifikácia


			





			Kategória produktu


			žiadna zdravotnícka pomôcka | IVD





			Balenie


			





			Minimálne objednané množstvo


			1























			8. Stojan IsoFreeze® MCT





			Objednávacie číslo


			95.983





			


			





			


			











			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			


			





			Popis produktu


			





			


			Stojan s uzáverom, formát 6x4 otvorov. Zmena farby z fialovej na ružovú pri zahriatí na 7 °C. Vhodné na mikro skúmavky s priemerom 10,8 mm. Materiál: Polypropylén (PP). 1ks/box





			Vlastnosti produktu


			





			Štítok/tlač


			s potlačou





			Vhodné pre


			mikro skúmavky s Ø 10,8 mm (1,5 ml a 2 ml)





			Formát


			6 x 4





			Materiál a farby


			





			Materiál produktu


			Polypropylén (PP)





			Farba produktu


			viacfarebné





			Farba uzáveru


			transparentný





			Farba rámu


			biely





			Čistota a certifikácia


			





			Kategória produktu


			žiadna zdravotnícka pomôcka | IVD





			Balenie


			





			Minimálne objednané množstvo


			1
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