Kúpna zmluva č. Z201851496_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 Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Šrobárova 2, 04180 Košice, Slovenská republika
00397768
2021157050
SK2021157050
SK4881800000007000241770
+421552340000

Dodávateľ:
Obchodné meno:

K-TRADE spol. s r.o.

Sídlo:

Dúbravská cesta 9, 84245 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

35848570

DIČ:

2021699933

IČ DPH:

SK2021699933

Číslo účtu:

SK02 1100 0000 0026 2843 1972

Telefón:

+421 2 593 02 422

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Chemikálie - DNA oligonukleotidy

Kľúčové slová:

Chemikálie - DNA oligonukleotidy

CPV:

24965000-6 - Enzýmy; 24000000-4 - Chemické výrobky; 24300000-7 - Základné
anorganické a organické chemikálie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Zoznam položiek:
1. Názov oliga: NTRfwes
2. Názov oliga: NTRreves
3. Názov oliga: T7Bes
4. Názov oliga: tolAkurzes
5. Názov oliga: FLAVODOXIN_K21K_FP
6. Názov oliga: FLAVODOXIN_K21K_RP
Položka č. 1:

Názov oliga: NTRfwes

Funkcia
Krátke oligonukleotidy syntetizované a purifikované podľa špecifikácie na použitie v PCR reakcii.
Laboratórny materiál bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity,
štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných
pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.
Technické vlastnosti

Jednotka

množstvo

bal

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika
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Minimum

Maximum

Presne
1

Názov oliga:

NTRfwes Typ: DNA Sekvencia 5´ - 3´:
GATTATGGATCCGCAGGGCCCAACAGCGACCTGGACGTGAA
Počet báz: 41 Škála syntézy genomics: 0,04 µmol Purifikácia:
PAGE

Uvedenú požadovanú špecifikáciu spĺňa napríklad

NTRfwes Typ: DNA Sekvencia 5´ - 3´:
GATTATGGATCCGCAGGGCCCAACAGCGACCTGGACGTGAA
Počet báz: 41 Škála syntézy genomics: 0,04 µmol Purifikácia:
PAGE

Položka č. 2:

Názov oliga: NTRreves

Funkcia
Krátke oligonukleotidy syntetizované a purifikované podľa špecifikácie na použitie v PCR reakcii.
Laboratórny materiál bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity,
štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných
pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.
Technické vlastnosti

Jednotka

množstvo

bal

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Názov oliga:

NTRreves; Typ: DNA Sekvencia 5´ - 3´:
GATATAAAGCTTGGCCAGCGTGGACAGAAAGACCTGGCGGAA
Počet báz: 42 Škála syntézy genomics: 0,04 µmol Purifikácia:
PAGE

Uvedenú požadovanú špecifikáciu spĺňa napríklad

NTRreves; Typ: DNA Sekvencia 5´ - 3´:
GATATAAAGCTTGGCCAGCGTGGACAGAAAGACCTGGCGGAA
Počet báz: 42 Škála syntézy genomics: 0,04 µmol Purifikácia:
PAGE

Položka č. 3:

Minimum

Maximum

Presne
1

Názov oliga: T7Bes

Funkcia
Krátke oligonukleotidy syntetizované a purifikované podľa špecifikácie na použitie v PCR reakcii.
Laboratórny materiál bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity,
štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných
pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.
Technické vlastnosti

Jednotka

množstvo

bal

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Názov oliga:

T7Bes; DNA Sekvencia 5´ - 3´:
ATACGAAATTAATACGACTCACTATAGGGAGACCACAACGG
Počet báz: 41 Škála syntézy genomics: 0,04 µmol Purifikácia:
PAGE

Uvedenú požadovanú špecifikáciu spĺňa napríklad

T7Bes; DNA Sekvencia 5´ - 3´:
ATACGAAATTAATACGACTCACTATAGGGAGACCACAACGG
Počet báz: 41 Škála syntézy genomics: 0,04 µmol Purifikácia:
PAGE

Položka č. 4:

Minimum

Maximum

Presne
1

Názov oliga: tolAkurzes

Funkcia
Krátke oligonukleotidy syntetizované a purifikované podľa špecifikácie na použitie v PCR reakcii.
Laboratórny materiál bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity,
štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných
pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.
Technické vlastnosti

Jednotka

množstvo

bal
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Minimum

Maximum

Presne
1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Názov oliga:

tolAkurzes; Typ: DNA Sekvencia 5´ - 3´:
CCGCACACCAGTAAGGTGTGCGGTTTCAGTTGCCGCTTTCTT
TCT Počet báz: 45 Škála syntézy genomics: 0,04 µmol Purifikácia:
PAGE

Uvedenú požadovanú špecifikáciu spĺňa napríklad

tolAkurzes; Typ: DNA Sekvencia 5´ - 3´:
CCGCACACCAGTAAGGTGTGCGGTTTCAGTTGCCGCTTTCTT
TCT Počet báz: 45 Škála syntézy genomics: 0,04 µmol Purifikácia:
PAGE

Položka č. 5:

Názov oliga: FLAVODOXIN_K21K_FP

Funkcia
Krátke oligonukleotidy syntetizované a purifikované podľa špecifikácie na použitie v PCR reakcii.
Laboratórny materiál bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity,
štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných
pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.
Technické vlastnosti

Jednotka

množstvo

bal

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Názov oliga:

FLAVODOXIN_K21K_FP; Typ: DNA Sekvencia 5´ - 3´:
CGGAAAGCATCGCCCAGAAACTTGAAGAACTGATTGCCGC
Počet báz: 40 Škála syntézy genomics: 0,04 µmol Purifikácia:
odsolené

Uvedenú požadovanú špecifikáciu spĺňa napríklad

FLAVODOXIN_K21K_FP; Typ: DNA Sekvencia 5´ - 3´:
CGGAAAGCATCGCCCAGAAACTTGAAGAACTGATTGCCGC
Počet báz: 40 Škála syntézy genomics: 0,04 µmol Purifikácia:
odsolené

Položka č. 6:

Minimum

Maximum

Presne
1

Názov oliga: FLAVODOXIN_K21K_RP

Funkcia
Krátke oligonukleotidy syntetizované a purifikované podľa špecifikácie na použitie v PCR reakcii.
Laboratórny materiál bude použitý na experimentálnu prácu v laboratóriu, pričom jeho špecifikácia vyplýva z kontinuity,
štatistickej opakovateľnosti a interpretácie experimentov, vyžadujúcich si špecifickosť jednotlivých komponentov odskúšaných
pri tomto procese v laboratóriu objednávateľa.
Technické vlastnosti

Jednotka

množstvo

bal

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Názov oliga:

FLAVODOXIN_K21K_RP; Typ: DNA Sekvencia 5´ - 3´:
GCGGCAATCAGTTCTTCAAGTTTCTGGGCGATGCTTTCCG
Počet báz: 40 Škála syntézy genomics: 0,04 µmol Purifikácia:
odsolené

Uvedenú požadovanú špecifikáciu spĺňa napríklad

FLAVODOXIN_K21K_RP; Typ: DNA Sekvencia 5´ - 3´:
GCGGCAATCAGTTCTTCAAGTTTCTGGGCGATGCTTTCCG
Počet báz: 40 Škála syntézy genomics: 0,04 µmol Purifikácia:
odsolené

2.3

Minimum

Maximum

Presne
1

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Cena musí byť uvedená vrátane všetkých nákladov súvisiacich s dodaním tovaru (balné, doprava, vyloženie na konkrétne
pracovisko uvedené v objednávke a iné náklady potrebné na realizáciu zákazky) na miesto plnenia.
2. Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení 1. akostnej triedy.
3. Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru a lebo
nekompletnosti dodávky, túto zásielku neprevziať. Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho
protokolu osobou poverenou na prevzatie.
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4. Objednávateľ vyžaduje a dodávateľ sa zaväzuje, že dodaný tovar bude s minimálne 60% zálohou expiračnej lehoty odo dňa
dodania objednávateľovi.
5. Dodávateľ doručí e-mailom, poštou alebo osobne kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 5 pracovných dní od
nadobudnutia účinnosti zmluvy: rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade
plnenia zahŕňajúceho rôzne sadzby DPH, rozpis jednotkových cien bez DPH zaokrúhlených na 2 desatinné miesta, a prepočet
celkovej zmluvnej ceny bez DPH aj s DPH (rovnaký rozpis cien je dodávateľ povinný uviesť aj vo faktúre).
6. Požadované produkty musia byť validované a spĺňať všetky uvedené požiadavky objednávateľa pre kontinuálnosť a
reprodukovateľnosť výsledkov výskumu.
7. Ak sa v technickej špecifikácii uvádza odkaz na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ,
oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, objednávateľ umožňuje dodanie ekvivalentných produktov s deklarovateľnou, úplne
identickou špecifikáciou.
8. V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii, požaduje objednávateľ
po nadobudnutí 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 všetky
požiadavky na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky do EKS.
9. Dodávateľ doručí jeden kus vzorky z každého tovaru, ktorý dodávateľ ponúka ako ekvivalentný k požadovaným druhom
tovarov (každá vzorka ekvivalentného tovaru bude vyskúšaná pracoviskom objednávateľa pri práci v laboratóriu).
10. Objednávateľ posúdi dodávateľom predložené dokumenty, príp. vzorky ekvivalentných tovarov a do 5 pracovných dní odo
dňa doručenia všetkých požadovaných náležitostí a oznámi dodávateľovi (elektronicky alebo poštou), či predložené
dokumenty, príp. vzorky preukazujú splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve.
11. V prípade, že ponúkaný tovar je ekvivalentom, či ponúkaný ekvivalent spĺňa požiadavky objednávateľa, lehota na
oznámenie rozhodnutia o vhodnosti či nevhodnosti ponúkaného ekvivalentu sa primerane predĺži podľa prevádzkových
možností objednávateľa, najviac však na 10 pracovných dní.
12. Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokumentov, príp. vzoriek, alebo ani v dodatočnej lehote
nepreukáže splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, alebo v prípade ekvivalentu
neponúkne tovar, ktorý spĺňa požiadavky objednávateľa, objednávateľ to bude považovať za podstatné porušenie zmluvy a
vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy.
13. Uchádzač 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.
14. 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..
15. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto
dodania služby je v SR, 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 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
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:

Košický

Okres:

Košice

Obec:

Košice

Ulica:

Jesenná 5

Čas / lehota plnenia zmluvy:
30.11.2018 08:00:00 - 14.12.2018 14:00:00
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3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

bal

Požadované množstvo:

1,0000

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: 299,40 EUR

4.2

Sadzba DPH: 10,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 329,34 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 27.11.2018 09:38:01
Objednávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
K-TRADE spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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