Kúpna zmluva č. Z201751991_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 sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava, Slovenská republika
36078913
2021385861
SK2021385861
SK1581800000007000071935
0335565153

Dodávateľ:
Obchodné meno:

VWR International GmbH

Sídlo:

Graumanngasse 7, 1150 Viedeň, Rakúska republika

IČO:

FN 189903 w

DIČ:

09029/1329

IČ DPH:

AT U48152305

Číslo účtu:

AT92 1200 0263 1203 8000

Telefón:

+421 2 326 038 53

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Laboratórne váhy a chemikálie

Kľúčové slová:

váha, kalibrácia, odčitateľnosť, váživosť, linearita, imidazole, BugBuster, chymotrypsin,
extrakt, proteín

CPV:

38000000-5 - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel);
38310000-1 - Presné váhy; 24300000-7 - Základné anorganické a organické chemikálie;
24000000-4 - Chemické výrobky; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka:

Laboratórne váhy

Funkcia
Laboratórne váhy a chemikálie na účely výskumnej činnosti.
Technické vlastnosti

Jednotka

Imidazole for molecular biology, ≥99% (titration), 25 g

ks.

1

BugBuster protein extraction reagent, 500 ml

ks.

1

α- Chymotrypsin from bovine pancreas, Type II,
lyophilized powder, ≥40units/mg protein, 10 g

ks.

1

Presné váhy na využitie v laboratóriach, s
odčítateľnosťou 0,001g, linearitou ±2 mg a s minimálnym
rozsahom 520g. Váhy majú automatickú vnútornú
kalibráciu s minimálnym priemerom vážiacej plochy 110
mm. Váhy majú LCD displej ktorý je možný nahradiť
tabletovým systémom.

ks.

1

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

Dodávka obsahuje

guľatý kryt proti prúdeniu vzduchu pri vážení.
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Minimum

Maximum

Presne

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke
plnenia, sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku plnenia a celkovú cenu za položku.
Jednotková cena bez DPH pri jednotlivých položkách sa musí uvádzať na dve desatinné miesta.
Vyžaduje sa kompatibilita váh s tabletovým systémom pre zjednodušenie výuky 7 palcovým tabletom, pripojovacím rozhraním
a vyklápacím držiakom.
Vyžaduje sa inštalácia váh osobou s platným certifikátom od výrobcu resp. osobou priamo od výrobcu.
Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci
Európskej únie a vyhovuje platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom.
V prípade, že tovar nebol dodaný v počtoch uvedených v zmluve naraz, javí známky vady tovaru (použitý, poškodený,
nefunkčný, dodaný čo i len jeden tovar v rozpore so špecifikáciou, alebo osobitnými požiadavkami na plnenie), alebo bol
dodaný po lehote plnenia, považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy. V takom prípade má objednávateľ právo odstúpiť od
zmluvy, tovar neprevziať a dodávateľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny.
Ak objednávateľ nevyužije svoje právo odstúpiť od zmluvy, pokuta (zľava) bude zohľadnená vo faktúre vystavenej po prevzatí
predmetu zmluvy. Týmto nie je dotknutá povinnosť dodávateľa odstrániť zistené vady na svoje náklady.
Názov

Upresnenie

Cena zahŕňa

balenie, naloženie, dovoz

2.4

Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

III. Zmluvné podmienky
3.1

3.2

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:

Trnavský

Okres:

Trnava

Obec:

Špačince

Ulica:

Hlavná 418, 919 51 Špačince

Čas / lehota plnenia zmluvy:
16.10.2017 08:30:00 - 26.10.2017 14:30:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

ks.

Požadované množstvo:

4,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.1, účinná zo dňa 1.2.2017 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 608,95 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 930,74 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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.
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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 3.1, účinná zo dňa 01.02.2017,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 12.10.2017 10:54:01
Objednávateľ:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
VWR International GmbH
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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