Kúpna zmluva č. Z201931918_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 veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 04181 Košice, Slovenská republika
00397474
2020486699
SK2020486699
SK4281800000007000072225
+421 907798949

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Sigma-Aldrich, spol. s r.o.

Sídlo:

Dvořákovo nábrežie 4, 81006 Bratislava, Slovenská republika

IČO:

51083523

DIČ:
IČ DPH:

SK2120618302

Číslo účtu:

SK04 1111 0000 0014 4912 3005

Telefón:

004212255571562

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Zahusťovacie centrifugačné skúmavky s filtrom

Kľúčové slová:

skúmavka, filte, centrifúga

CPV:

19500000-1 - Gumené a plastové materiály; 33000000-0 - Zdravotnícke vybavenie,
farmaceutický materiál a výrobky osobnej starostlivosti; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Zahusťovacie centrifugačné skúmavky s filtrom

Funkcia
Zahusťovacie centrifugačné skúmavky s filtrom do laboratória k vedeckej práci.
Technické vlastnosti

Jednotka

Zahusťovacie centrifugačné skúmavky / 8 ks / bal

bal

Obsah aktívnej filtračnej plochy

cm2

7,6

Objem vzorky po zakoncentrovaní v rozsahu

µl.

150

300

Koncentračný faktor

x

80

100

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

• Balenie - Sada musí byť použiteľná pre minimálne 16
rôznych vzoriek. • Minimálny celkový objem vzoriek 240
ml.
Nástroje musia obsahovať minimálne dve vertikálne
membrány, čo zabezpečí redukciu koncentračnej
polarizácie pri ultra-rýchlej centrifugácii (maximálne15
minút).
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Minimum

Maximum

Presne
2

Nástroje musia zabezpečiť vzorku proti vyschnutiu pri
prípadnom prekročení času centrifugácie (mŕtvy objem).
Filtračná membrána musí byť v nástroji privarená, nie
prilepená, kvôli minimalizácii rezíduí vo vzorke.
Nástroje musia byť možné použiť až do 4000 g, v
prípade fixného rotora až do 5000 g. • Nástroje musia
umožniť zakoncentrovanie vzorky nad 100 000 Da.
Membrána musí byť z regenerovanej celulózy (alebo
látky s rovnakými funkčnými vlastnosťami – veľkosť
pórov, afinita a podobne), kvôli jej jedinečným
vlastnostiam zabezpečujúcim presnejšiu filtráciu podľa
veľkosti spracovávaných molekúl.
Možnosť použitia pre zakoncentrovanie, odsolenie a
dialýzu proteínov.
2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoužitého tovaru v originálnom balení.
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.
Tovar musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne parametre a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii.
Odberateľ si vyhradzuje právo odmietnuť tovar v prípade, ak nebude dodržaná presná špecifikácia.
Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii kvôli
pokračujúcemu výskumu, aby neboli ovplyvnené výsledky porovnateľnosti.
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 faktúr je 30 dní od doručenia objednávateľovi.
Ak dodávateľ nedodrží stanovenú lehotu na predloženie dokladov a dokumentov alebo ani v dodatočnej lehote nepreukáže
splnenie všetkých požiadaviek objednávateľa, alebo v prípade ekvivalentu neponúkne tovar, ktorý vyhovuje požiadavkám
objednávateľa, ktoré sú uvedené v tejto zmluve, nedodá tovar riadne a včas, objednávateľ to bude považovať za podstatné
porušenie zmluvy, vyhradzuje si právo odstúpiť od zmluvy, 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
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Košický

Okres:

Košice I
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3.2

Obec:

Košice - mestská časť Sever

Ulica:

Komenského 73

Čas / lehota plnenia zmluvy:
25.10.2019 08:00:00 - 11.11.2019 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

bal

Požadované množstvo:

2,0000

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.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 181,66 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 217,99 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 23.10.2019 09:58:01
Objednávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Sigma-Aldrich, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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