Kúpna zmluva č. Z20197307_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

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5, 81249 Bratislava, Slovenská republika
00156850
2020798593
SK 2020798593
SK45 8180 0000 0070 0038 9943
02 59 343 234

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:

Spotrebný materiál do laboratória

Kľúčové slová:

Spotrebný materiál do laboratória, injekčné striekačky, autoklávovateľné vrecká, plastové
boxy

CPV:

38000000-5 - Laboratórne, optické a presné prístroje a vybavenie (s výnimkou skiel);
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Spotrebný materiál do laboratória

Funkcia
analýza vzoriek vody
Technické vlastnosti

Jednotka

Chlórnan sodný (14% Cl₂) vo vodnom roztoku,
TECHNICAL, výsledok špecifikačného testu min 12,3%,
balenie 5 l

1 bal.

1 bal.

Vrecká určené na autoklávovanie, s nápisom Biohazard,
PP, s možnosťou použitia do 145ºC, veľkosť 610×420
mm, hrúbka x 40 mikrometrov, kapacita 14 l, v balení
200 ks

1 bal.

3 bal.

Vrecká určené na autoklávovanie, s nápisom Biohazard,
PP, s možnosťou použitia do 145ºC, veľkosť 780×600
mm, hrúbka x 40 mikrometrov, kapacita 32 l, v balení
200 ks

1 bal.

3 bal.

Sterilné injekčné striekačky na jednorázové použitie,
objem 50 ml. Sterilizované etylénoxidom,s umiestnením
výstupnej špičky v strede, s ukončením Luer lock,
trojdielna – valček, piest, stopper

1 bal.

5 bal.
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Minimum

Maximum

Presne

Sterilné injekčné striekačky na jednorázové použitie,
HSW NORM-JECT, s luer lock, objem 50 ml

1 bal.

3 bal.

Sterilné injekčné striekačky na jednorázové
použitie,dvojdielne, objem 10 ml

1 bal.

5 bal.

Sterilné injekčné striekačky na jednorázové
použitie,dvojdielne, objem 20 ml

1 bal.

5 bal.

Sterilné injekčné striekačky na jednorázové
použitie,dvojdielne, objem 20 ml, luer lock

1 bal.

5 bal.

Plastové vedro, biele, objem 10 l

1 ks

2 ks

Plastová tácka, s rozmermi 408×299×81 mm

1 ks

2 ks

Rezervoár na reagencie, objem 60 ml, určený pre
multikanálové pipety, balenie 200ks

1 bal.

1 bal.

Plastový skladovací box, objem 14 l, rozmery
390x290x185 mm, v balení 5 kusov

1 bal.

1 bal.

Plastový skladovací box, objem 6l rozmery 290x195x185
mm, v balení 5 kusov

1 bal.

1 bal.

Plastové návleky na topánky do laboratória

1 bal.

1 bal.

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
Vrátane dopravy na miesto plnenia
Požaduje sa predložiť k faktúre / alebo vo faktúre / podrobný rozpis ceny za jednotlivé položky, cena bez DPH, DPH, s DPH a
cena spolu
Na uvedený predmet zmluvy bude vystavená iba jedna faktúra a to po dodaní všetkých položiek zmluvy
Nový, doposiaľ nepoužitý tovar
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 I

Obec:

Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Ulica:

Nábr. arm. gen. L. Svobodu 5,

Čas / lehota plnenia zmluvy:
12.03.2019 08:00:00 - 12.04.2019 14:00:00

3.3

3.4

Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:
Jednotka:

celý rozsah špecifikácie

Požadované množstvo:

1,0000

Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického
trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena
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4.1

Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 599,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 918,80 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, 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 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 07.03.2019 12:24:01
Objednávateľ:
Výskumný ústav vodného hospodárstva
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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