Kúpna zmluva č. Z201928664_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

Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Kvetná 11, 82508 Bratislava, Slovenská republika
00165221
2020857036
SK2020857036
SK7881800000007000133657
0250701277

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:

FTIR spektrometr s ATR nástavcom s diamantovým kryštálom

Kľúčové slová:

spektrometer

CPV:

38433000-9 - Spektrometre; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

FTIR spektrometra s ATR nástavcom s diamantovým kryštálom

Funkcia
zariadenie na identifikáciu zložiek liekov CAP a potenciálnych falšovaných a ilegálnych liekov
Technické vlastnosti

Jednotka

FTIR spektrometr s ATR nástavcom s diamantovým
kryštálom

ks

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

- požadovaný spektrálny rozsah

minimálne 7 800-350 cm-1

- zdroj žiarenia

EverGlo vymeniteľný užívateľsky alebo ekvivalent

- delič lúča

KBr/Ge

- spektrálne rozlíšenie

0,25 cm-1 alebo lepšie (nastaviteľné v rozsahu 64 to 0,25 cm -1)

- S/N šum (pre sken 1 min)

4 cm-1:50 000:1

- detektor

DLaTGS (deuterated L-alanin doped triglycene sulphate), možnosť
doplnenia o MCTA detektor

- vlnočtová presnosť

lepšia ako 0,02 cm-1 pri 2000cm-1

- rýchlosť zberu

nastaviteľná v rozsahu min. 0.16 cm/s-2.5 cm/s
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Minimum

Maximum

Presne
1

- zariadenie v prevedení uzatvorenej a sušenej optiky

s možnosťou prefukovania inertným plynom resp. sušeným
vzduchom

- ATR nástavec jednoodrazový s diamantovým a ZnSe
kryštálom

vybavený technológiou automatického rozpoznávania nástavcov,
ich reprodukovateľné osadenie pomocou technológie „pinned in
place“, alebo ekvivalentnej technológie.

- systém vybavený detekciou vlhkosti
- štandardné programové vybavenie pre riadenie a
kontrolu spektormetra s tzv.“bench diagnostikou“

kontrola zdroja žiarenia, laseru, napájania, detektora a elektroniky
pre všetky časti

- možnosť realizácie iných operácií v priebehu merania

zobrazenie viacerých spektier v jednom okne – nad sebou resp.
prekrytie, interaktívna zmena rozsahu zobrazenia, popis pásov

- program musí umožňovať:

tvorbu užívateľských matematických operácií, automatickú alebo
interaktívnu korekciu základnej línie, vyhladzovanie spektier,
meranie výšky a plochy pásu a výpočet ich parametrov.

-program musí umožňovať:

použitie techník jednoduchého Lambert-Beerovho zákona, CLS
(Classical Least Sguares-klasická metóda najmenších
štvorcov),SMLR (Stepwise Multiple Linear Regression–postupná
viacnásob. lineárna analýza)

-program musí umožňovať:

PLS (Partial Least Squares-parciálna metóda najmenších
štvorcov) a PCR (Principle Componenet Regression – regresia
hlavných zložiek)

- program musí umožňovať:

kontrolu kvality (Qcheck,QC) pre verifikáciu nameraného spektra
voči jednému, resp. viacerým spektrám štandardov pre potreby QA
(Quality assurance- zabezpečenie kvality) a QC (kontrola kvality)

- program musí umožňovať:

korekciu a konverziu dát – ATR (pokročilá ATR korekcia), Kubelka
Munk, Kramer´s Kronigova funkcia, korekcia vody a oxidu
uhličitého.

- databázy FTIR spektier

s minimálnym obsahom 10 000 spektier

- SW umožňujúci automatický a rýchly rozklad spektier

s rýchlou prácou so všetkými dostupnými knižnicami užívateľa pre
rýchlu identifikáciu vzoriek vrátane multikomponentnej analýzy

- systém musí byť validovateľný podľa ASTM E1421

datastanica s výkonom dostatočným pre plynulú a plnohodnotnú
prácu s prístrojom (ovládanie, meranie, vyhodnocovanie,
reportovanie, tlač reportov a zálohovanie na DVD-RW)

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar, v originálnom balení.
Vrátane dodania tovaru na miesto plnenia a zabezpečenia jeho inštalácie. Inštaláciu požadujeme zabezpečiť prostredníctvom
servisného technika s certifikátom, Validácia podľa ASTM E 1421 vrátane certifikátu pri inštalácii.
Vrátane záručného a po záručného servisu spolu s dodávkou a výmenou všetkých potrebných náhradných dielov a súčiastok
v prípade ich poruchy (náhradné diely musia byť originálne), operačnej kvalifikácie zariadenia a softvéru v intervale 1 x ročne
podľa úplných požiadaviek guidelinu EDQM PA/PH/OMCL (07)12 DEF CORR QUALIFICATION OF EQUIPMENT ANNEX 4:
QUALIFICATION OF IR SPECTROPHOTOMETERS. Požadovaná záruka: 24 mesiacov na celý systém, 10 ročná záruka na:
Interferometer, Laser, zdroj žiarenia.
Nástup na servis do 72 hod. od nahlásenia poruchy v rámci záručného servisu.
Vrátane vyškolenia zamestnancov v rozsahu potrebnom na obsluhu, údržbu zariadenia a práce so softvérom minimálne v
rozsahu 1 dňa realizovaného na mieste plnenia vrátane praktickej ukážky fungovania prístroja.
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.
Pokiaľ dodávateľ nepreukáže, že predkladaný ekvivalent spĺňa požadované špecifikácie, bude to objednávateľ považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok s nárokom na odstúpenie od zmluvy.
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
Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej pokute, kde Objednávateľ je oprávnený uplatniť voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu vo
výške 1 000 ,- EUR za každé podstatné porušenie zmluvných podmienok uvedených v časti Osobité požiadavky pre plnenie
vo všetkých bodoch.
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Zmluvná pokuta v bodoch Osobitých požiadavkách na plnenie je splatná na základe výzvy Objednávateľa na úhradu zmluvnej
pokuty, a to v lehote štrnástich (14) kalendárnych dní odo dňa doručenia predmetnej výzvy Objednávateľa Dodávateľovi.
Požaduje sa, aby zmluvná cena bola konečná (vr. DPH) a zahŕňala všetky náklady vrátane nákladov za dopravu, vyloženie,
inštaláciu a zaškolenie zamestnancov. Dodávateľ nebude účtovať objednávateľovi žiadne ďalšie poplatky ani provízie.
Dodávateľ nie je oprávnený požadovať akúkoľvek inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré mu v súvislosti s plnením
jeho povinností podľa tejto zmluvy vznikli a ktoré opomenul zahrnúť do ceny.
Dodávateľ predloží do 3 dní od uzavretia zmluvy funkčnú a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich
splnenie minimálnych požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presným názvov (obchodnej značky)
nacenenného výrobku spolu s podrobným aktualizovaným rozpočtom zazmluvnenej ceny podľa jednotlivých položiek
tvoriacich fakturovanú cenu tovaru.
Splatnosť faktúry 30 dní od doručenia faktúry s náležitosťami podľa všeobecných obchodných podmienok EKS. Faktúra musí
obsahovať okrem povinných údajov aj číslo zmluvy, jednotkovú cenu každej položky bez DPH aj s DPH, celkovú cenu každej
položky bez DPH aj s DPH a celkovú cenu za všetky položky spolu bez DPH aj s DPH.
Objednávateľ je oprávnený neodobrať tovar, ktorý nebude v požadovanej alebo lepšej kvalite podľa technickej špecifikácie
predmetu zmluvy alebo nebude v súlade s predloženou požadovanou dokumentáciou.
V prípade, ak kontraktačnú ponuku predkladá dodávateľ z iného členského štátu EÚ, predkladá ju vrátane DPH v príslušnej
výške %, pričom fakturácia zo strany dodávateľa bude v takomto prípade bez DPH a DPH zaplatí objednávateľ v príslušnej
výške % do štátneho rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový úrad.
Dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky voči objednávateľovi podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov plynúce z tejto dohody na tretí subjekt bez predchádzajúceho písomného
súhlasu objednávateľa. Právny úkon, ktorým by došlo k postúpeniu pohľadávky dodávateľa v rozpore s touto dohodou je podľa
§ 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon
udelený predchádzajúci písomný súhlas MZ SR.
V prípade, ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje cena (ďalej tiež ako "nižšia cena") za
rovnaké alebo porovnateľné plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu
cenu plnenie poskytol, resp. ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou
a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5 % v neprospech ceny podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť
objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním
poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.
Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných podmienok. Objednávateľ má právo na odstúpenie od zmluvy a vyhotovenie referencie.
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 II

Obec:

Bratislava - mestská časť Ružinov

Ulica:

Kvetná 11

Čas / lehota plnenia zmluvy:
30.10.2019 10:00:00 - 04.11.2019 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.
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IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 46 958,33 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 56 350,00 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, 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 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 26.09.2019 13:38:06
Objednávateľ:
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
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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