
Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 
Zmluvné strany: 
 
1.  
Obchodné meno:   Centraleuropean Biotech Institute s. r. o. 
Sídlo:     Werferova č. 1, 040 11 Košice - mestská časť Juh 
IČO:    46190902    
DIČ:     2023284428 
IČ DPH:    SK2023284428 
Registrácia:  Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným 

súdom Košice I, v odd. Sro, vo vložke č. 40736/V 
V zastúpení:    MVDr. Martina Vulganová – konateľka  
Kontaktná osoba:  MVDr. Martina Vulganová, e-mail: m.vulganova@cb  
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
2.  
Názov:     Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied 
Sídlo:      Dúbravská cesta č. 9, 845 05 Bratislava  
IČO:     50073869 
DIČ:     2120169865 
Bankové spojenie:      
Názov účtu:                                     
IBAN:                                        
BIC:         
V zastúpení:     prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. - riaditeľka BMC SAV  
Kontaktná osoba:  MVDr. Kopáček Juraj, DrSc., e-mail: virukopa@s   
(ďalej len „zhotoviteľ“ alebo „BMC SAV“ a spolu s objednávateľom aj ako „zmluvné strany“) 
 
 

Preambula 
 

1. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (BMC SAV) je multidisciplinárna vedecká 
organizácia pôsobiaca v oblasti lekárskych a biologických vied, ktorá má vo svojom pracovisku 
vo Virologickom ústave BMC SAV (ďalej len „VÚ BMC SAV“) dostatočné personálne zabezpečenie 
a materiálno-technické vybavenie na  vykonanie tejto zmluvy o dielo. 

2. BMC SAV a Centraleuropean Biotech Institute s. r. o. sa ako zmluvné strany dohodli na tejto 
zmluve o dielo. 
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Článok I. 
Predmet a účel zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností oboch zmluvných strán. 
2. Účelom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečiť „Testovanie vzoriek v podmienkach in vitro“ 

a záväzok objednávateľa uhradiť zhotoviteľovi za vykonané testovanie úhradu za podmienok 
určených touto zmluvou. 

 
Článok II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Objednávateľ sa zaväzuje: 
a) kontaktovať zhotoviteľa minimálne jeden pracovný deň pred zamýšľaným doručením 

polysacharidového nosiča  s naviazaným bakteriofágom (ďalej len vzorky) formou 
elektronickej pošty na e-mailovú adresu kontaktnej osoby objednávateľa za účelom 
dohodnutia konkrétneho termínu a času doručenia  

b) zabezpečiť na vlastné náklady doručenie vzorky za kontrolovaných teplotných podmienok 
do VÚ BMC SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava, v množstve postačujúcom na 
vykonanie analýz v termíne do 18.2.2020 

c) uhradiť zhotoviteľovi úhradu v zmysle Článku III. tejto zmluvy. 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) prevziať vzorku doručenú v dohodnutom termíne do VÚ BMC SAV a zabezpečiť jej 
bezpečné uskladnenie do doby analýz       

b) vykonať požadované testy podľa prílohy č.1 a č.2 tejto zmluvy  
c) informovať objednávateľa formou elektronickej pošty na e-mailovú adresu kontaktnej 

osoby objednávateľa o možnosti osobne si prevziať výsledky analýz v písomnej forme 
najneskôr do 25.3.2020 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú písomne a bez zbytočného odkladu, oznámiť druhej zmluvnej strane 
všetky zmeny identifikačných údajov, uvedených v úvodnej časti tejto zmluvy, resp. akúkoľvek inú 
zmenu skutočností a právnych pomerov, ktoré by mohli mať vplyv na práva alebo záväzky 
vyplývajúce z tejto zmluvy.   
 

Článok III. 
Úhrada a platobné podmienky 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za vykonanie analýz bude v celkovej výške 27600 EUR 

(slovom dvadsaťsedemtisícšesťsto eur) bez DPH. Ceny za vykonanie jednotlivých analýz sú 
špecifikované v prílohe č.1 a č.2 tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi uhradiť  20000 EUR (slovom dvadsaťtisíc) do 5 dní 
od podpisu tejto zmluvy, a to na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Zvyšná suma vo 
výške 7600 EUR (slpovom sedemtisícšesťsto)  bude uhradená na účet zhotoviteľa do 5 dní po 
obdržaní výsledkov v písomnej forme. 

3. Faktúra musí obsahovať údaje uvedené v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v platnom znení a kópiu objednávky. Faktúra taktiež musí spĺňať všetky náležitosti v zmysle zákona 
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č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v 
platnom znení a ostatných právnych predpisov platných v Slovenskej republike. 

4. Za deň splnenia peňažného záväzku sa pre účely tejto zmluvy považuje deň pripísania úhrady na 
účet zhotoviteľa. 

5. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní so zaplatením faktúry, má zhotoviteľ právo požadovať 
od objednávateľa zaplatenie úrokov z omeškania vo výške stanovenej právnymi predpismi. 

 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi platnými v 
Slovenskej republike. 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. V zmysle 
ustanovenia § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv. 

3. V prípade, že niektoré ustanovenie zmluvy sa stane neplatným a/alebo neúčinným, táto 
neplatnosť alebo/a neúčinnosť ustanovenia nespôsobuje neplatnosť a/alebo neúčinnosť celej 
zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade podľa prvej vety sa bude takéto neplatné a/alebo 
neúčinné ustanovenie interpretovať v súlade so zmyslom a účelom zmluvy a zmluvné strany sa 
dohodnú na vhodnom nahradení takéhoto ustanovenia. 

4. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami, podpísanými 
štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán. 

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tejto zmluvy a jej dodatkov o povinne 
zverejňovanú zmluvu. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie tejto zmluvy a všetkých jej 
prípadných dodatkov v súlade a v rozsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám v znení neskorších predpisov, nie je porušením alebo ohrozením obchodného 
tajomstva. 

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane dva 
rovnopisy.  

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzavretá slobodne, vážne a nebola uzavretá v tiesni ani 
za nápadne nevýhodných podmienok. 

 

                 MVDr. Martina Vulganová            prof. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc. 
konateľka Centraleuropean Biotech Institute s. r. o.         riaditeľka BMC SAV  



Príloha č. 1 - Kožné bunky 

*Objem vzoriek bude dodaný podľa požiadavky 

Testovanie 1 l Metóda 

Stanovenie Cytotoxicity, prosíme o 
naceneniejednej z metód, ktorá je možná 

vo Vašom laboratóriu 

Testovanie 2 

Stanovenie protizápalových a 
protivírusových markerov, prosíme o 
naceneniejednej z metód, ktorá je možná 
"" \1-X-- 1-L-- - .. .L-: 

Testovanie 3 

Stanovenie VEGF endotelový rastovy faktor, 
prosíme o nacenenie jednej z metód, ktorá 
je možná vo Vašom laboratóriu 

MTitest alebo/ 

XTTtest alebo/ 
xCELllgence RTCAt~st 

Metóda 

ELISA alebo/ 

MAGPIX systém 

Metóda 

Western blotting alebo/ 

CAM model vaskularizácie 

Polysacharidový nosič 1 Polysacharidový nosič 2 Cena ez DPH Cena s DPH l 
cena bez DPH cena bez DPH spolu spolu Trvanie skúšky 

1200 1200 2400 2400 do 25 .3.2020 

Polysacharidový nosič 1 Polysacharidový nosič 2 Cena bez DPH Cena s DPH 

cena bez DPH cena bez DPH spolu spolu Trvanie skúšky 

4800 4800 9600 9600 do 25 .3 .2020 

Polysacharidový nosič 1 Polysacharidový nosič 2 Cena bez DPH Cena s DPH Trvanie skúšky 

cena bez DPH cena bez DPH spolu spolu 

900 900 1800 1800 do 25.3.2020 

Poznámka: Biomedicínske centrum SAV niej Poznámka: Biomedicínske centrum SAV nieje platcom DPH 
vzhľadom na metod ickú náročnosť skúšok žiadame vyplatiť 10000 EUR na predfaktúru 

Vypracoval : MVDr. Juraj Kopáček DrSc 



Príloha č. 2 - Pľúcne bunky 

*Objem vzoriek bude dodaný podľa požiadavky 

Testovanie 1 Metóda 
Polysacharidový nosič 1 Polysacharidový nosič 2 Cena bez DPH Cena s DPH Trvanie skúšky 

cena bez DPH cena bez DPH spolu spolu 

Stanovenie Cytotoxicyty, prosíme o MTTtest alebo/ 1200 1200 2400 2400 do 25.3.2020 

naceneniejednej z metód, ktorá je možná XTTtest alebo/ 

vo Vašom laboratóriu xCELLlgence RTCA test 

Metóda 
Polysacharidový nosič 1 Polysacharidový nosič 2 Cena bez DPH Cena s DPH Trvanie skúšky 

Testovanie 2 cena bez DPH cena bez DPH spolu spolu 

Stanovenie protizápalových a 
protivírusových markerov, prosíme o ELISAalebo/ 

nacenenie jednej z metód, ktorá je možná 
lvn V:1l;.nm l:1hnr:1tňri11 MAGPIX systém 4800 4800 9600 9600 do 25.3.2020 

Testovanie 3 Metóda 
Polysacharidový nosič 1 Polysacharidový nosič 2 Cena bez DPH Cena s DPH 

Trvanie skúšky 
cena bez DPH cena bez DPH spolu spolu 

Stanovenie VEGF endotelový rastový faktor, 
prosíme o naceneniejednej z metód, ktorá Western blotting alebo/ 
je možná vo Vašom laboratóriu 

CAM model vaskularizácie 900 900 1800 1800 do 25.3.2020 

Poznámka: Biomedicínske centrum SAV nieje platcom DPH 
vzhľadom na metodickú náročnosť skúšok žiadame vyplatiť 10000 EUR na predfaktúru 

Vypracov • DrSc 
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