Kúpna zmluva č. Z201841594_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

Univerzita Komenského v Bratislave
Šafárikovo nám. 6, 81499 Bratislava, Slovenská republika
00397865
2020845332
SK2020845332
0259244617

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:

Software pre orientáciu v mikroskopovanej vzorke

Kľúčové slová:

orientácia v mikroskopovanej vzorke, rýchle nájdenie objektov vo vzorke

CPV:

48461000-7 - Analytický alebo vedecký softvérový balík; 60000000-8 - Dopravné služby
(bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Software pre orientáciu v mikroskopovanej vzorke
2. Softwareový modul pre orientáciu vo vzorke pre mikroskop Leica
Položka č. 1:

Software pre orientáciu v mikroskopovanej vzorke

Funkcia
Software zabezpečujúci rýchly náhľad fixovaných a živých buniek a vnútrobunkových štruktúr vrátane nahrávaní
videosekvencií a sledovania dejov v intracelulárnom priestore pomocou multikanálového snímania na mikroskopoch Leica.
Možnosť naplánovania celého experimentu a jeho realizácia bez stálej prítomnosti operátora.
Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Položka č. 2:

Minimum

Maximum

Softwareový modul pre orientáciu vo vzorke pre mikroskop Leica

Funkcia
1. Prehliadanie mikroskopovaných vzoriek rôznych tvarov, v ktorých sa definujú príslušné regióny záujmu.
2. Možnosť špirálovitého skenovania
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Presne

3. Rýchle nájdenie požadovaných objektov pri spájaní susedných obrázkov v osiach XY.
4. Možnosť pridania zosnímaných obrázkov do prehliadania bez ohľadu na zväčšenie, kameru, detektor alebo kontrastnú
metódu.
5. Rýchle priblíženie a oddialenie vzorky pomocou kolieska na myši počítača.
6. Možnosť zadania viacerých regiónov záujmu rôznych rozmerov a tvarov pre skenovanie vo vysokom rozlíšení a pre projekty
využívajúce mikrotitračné platničky.
7. Preddefinované sú základné nosiče vzoriek ako podložné sklíčka, Petriho misky, mikrotitračné platničky, atď. a umožňuje aj
zadefinovanie iných nosičov vzoriek.
8. Dokáže automaticky rozdistribuovať pozície, kde má byť daná vzorka mikroskopovaná.
9. Modul je chránený pomocou hardwareového kľuča.
10. Plná kompatibilita so software LAS X určeným pre mikroskopy Leica.
Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Minimum

Maximum

Presne

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia a zaškolenia na mieste plnenia.
Požadujeme časovo neobmedzenú licenciu softwareového modulu.
Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 4 dní od uzavretia zmluvy: podrobný technický opis
ponúkaného tovaru s uvedením obchodného názvu, resp. typového označenia a údajmi deklarujúcimi technické parametre
ponúkaného tovaru.
Požaduje sa zabezpečenie záručného a pozáručného autorizovaného servisu
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok.
Fakturačné údaje budú poskytnuté víťaznému uchádzačovi v spojitosti s miestom dodania. Fakturácia v slovenskom jazyku
(prílohou je dodací list). Splatnosť faktúry je 30 dní od jej predloženia a odsúhlasenia verejným obstarávateľom.
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:

Bratislavský

Okres:

Bratislava

Obec:

Bratislava

Ulica:

Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4,
Katedra zoológie

Čas / lehota plnenia zmluvy:
11.10.2018 09:00:00 - 08.11.2018 14:00:00

3.3

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

Kompletný predmet zákazky

Požadované množstvo:

1,0000
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3.4

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.4, účinná zo dňa 25.5.2018 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 2 245,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 2 694,00 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018, 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 3.4, účinná zo dňa 25.05.2018,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 08.10.2018 11:22:01
Objednávateľ:
Univerzita Komenského v Bratislave
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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