
Kúpna zmluva č. Z20216631_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Národný onkologický ústav
Sídlo: Klenová 1, 83110 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00165336
DIČ: SK2020830108
IČ DPH: SK2020830108
Bankové spojenie: IBAN: SK5881800000007000281748
Telefón: 0254772421

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: ZENA-R Slovakia, s.r.o.
Sídlo: Ulica svornosti 42, 82106 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 43913717
DIČ: 2022550222
IČ DPH: SK2022550222
Bankové spojenie: IBAN: SK5909000000005144264737, BIC: GIBASKBX
Telefón: 0903402900

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Priamy biologický mikroskop 
Kľúčové slová: mikroskop, biologické preparáty, objektív, tubus, okuláre
CPV: 38634000-8 - Optické mikroskopy
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Priamy biologický mikroskop

Funkcia

Diagnostika bioptického materiálu (fixovaného vo vhodnom fixačnom médiu alebo natívneho peroperačného).

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Revolver objektívov s funkciou Ligt-Manager – počet 
pozícií počet 5

• Revolver objektívov s funkciou Ligt-Manager – typ 
závitu mm W20 

32x0,706

LED osvetlenie v prechádzajúcom svetle, Eco-Mode – 
pre automatické vypnutie osvetlenia po 15 minútach 
nečinnosti

W 2

Zaostrovanie hrubé/jemné na oboch stranách statívu – 
rozsah mm 24

Naklápací binokulárny tubus – veľkosť zorného poľa mm 22

• Naklápací binokulárny tubus – rozsah naklápania ⁰ 30

Okuláre – veľkosť zorného poľa mm 22

Okuláre – zväčšenie násobok 10
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Stolík s keramickou povrchovou úpravou odolný voči 
oteru – otočný ⁰ 250

Stolík s keramickou povrchovou úpravou odolný voči 
oteru – rozsah posuvu X, Y mm 70x50

Výškovo nastaviteľný Abbe kondenzor s apertúrnou 
clonou – numerická apretúra NA 1,1

Vymedzovacia podložka pre úpravu výšky pozorovania –
hrúbka mm 30

Objektív Plan-Achromat 4x – numerická apertúra NA 0,10

Objektív Plan-Fluorit 10x – numerická apertúra NA 0,30

Objektív Plan-Fluorit 20x – numerická apertúra NA 0,50

Objektív Plan-Fluorit 40x –numerická apertúra NA 0,75

Objektív Plan-Fluorit 60x – numerická apertúra NA 0,90

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

Vzpriamený kovový statív strednej triedy s vyšším 
stupňom ergonómie s integrovaným manažmentom 
osvetlenia

Nastavenie fokus stop pozície

Naklápací ergonomický binokulárny tubusy

Okuláre – dioptrická korekcia na oboch okulároch so 
stupnicou

Otočný stolík s keramickou povrchovou úpravou odolný 
voči oteru – ergonomicky nastaviteľná tuhosť posuvu X, 
Y

Držiak na dva preparáty s prítlačnou pružinou vľavo

Revolver objektívov pre závity W20.32x0.706 pre plnú 
kompatibilitu s už stávajúcim vybavením

Možnosť rozšírenia o fluorescenčný osvetľovač s 
externým fluorescenčným zdrojom

Mikroskop zodpovedá norme IVD

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Cena je vrátane dopravy na miesto plnenia, balenia, naskladnenia a vyloženia na miesto plnenia. Dodávateľ dopraví tovar na 
vlastné náklady na objednávateľom určené miesto dodania.

Vrátane inštalácie, uvedenia do prevádzky a zaškolenia osôb do údržby a prevádzky predmetu plnenia na mieste plnenia.

Vrátane zaškolenia max. 3 osôb v rozsahu max. 1 hodiny.

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy.

Dodávateľ predloží elektronicky do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy: podrobný rozpis položiek tovaru v zložení: názov, 
typové označenie, špecifikácia, doplnené o JC bez DPH, DPH, JC s DPH, cena celkom bez DPH, s DPH.

Požaduje sa predložiť funkčná a technická špecifikácia, vrátane technických listov preukazujúcich splnenie minimálnych 
požadovaných parametrov predmetu zákazky s uvedením presných názvov (obchodných značiek) nacenených výrobkov do 3 
pracovných dní od účinnosti Zmluvy.

Dodávateľ predloží elektronicky do 3 pracovných dní od účinnosti Zmluvy : návod na obsluhu v slovenskom jazyku, resp. 
českom jazyku, môže byť aj na CD nosiči, vyhlásenie o zhode a doplňujúce podklady k nemu, certifikáty alebo potvrdenia s 
jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydané orgánmi 
kontroly kvality alebo určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhody (najmä nie však výlučne Úradu verejného 
zdravotníctva a Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv).

Požaduje sa predložiť preberací protokol, dodací a záručný list k predmetu plnenia. Požaduje sa záručná doba 24 mesiacov. 
Požaduje sa zabezpečenie záručného servisu.

Nástup servisného technika do 48 hodín od nahlásenia poruchy.

Odstránenie poruchy v rámci záručného servisu, ak nie je potrebný náhradný diel z dovozu - Dodávateľ odstráni poruchu v čo 
najkratšom čase, najneskôr do 48 hodín od nástupu na opravu.
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Prístroj musí byť dodaný nový, nepoužívaný aj nerepasovaný.

Pred dodaním tovaru je potrebné kontaktovať 3 dní vopred osobu uvedenú v kúpnej zmluve, ktorá zabezpečí proces 
preberania.

Predmet plnenia bude dodaný na základe objednávky v celom objeme a v termíne určenom objednávateľom.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v opisnom formulári sa bude považovať za 
podstatné porušenie zmluvných podmienok.

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar 
neprevziať.

Nesplnenie ktorejkoľvek osobitnej požiadavky na plnenie bude objednávateľ považovať za nesplnenie kvalifikačných, 
odborných, technických a iných predpokladov pre riadne plnenie predmetu zákazky a za podstatné porušenie zmluvných 
povinností dodávateľa, pričom objednávateľ:

1. ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah v súlade s článkom 18.2 písm. a) OPET z dôvodu, že dodávateľ porušil svoju 
povinnosť podľa Zmluvy alebo týchto VZP podstatným spôsobom,

2. vystaví dodávateľovi negatívnu referenciu v EKS.

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 št. rozpočtu na Slovensku cez príslušný daňový úrad.

Dodávateľ tovaru, poskytovateľ služby, resp. zhotoviteľ diela (úspešný uchádzač vo verejnej súťaži, resp. vybraný dodávateľ v 
prípade iného uplatneného postupu vo verejnom obstarávaní) je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru, poskytnutie 
služby, resp. zhotovenie diela najneskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci, nasledujúceho po dni dodania tovaru, 
poskytnutí služby, resp. zhotovení diela.

Zmluvné strany sa dohodli, že Predávajúci ako veriteľ nepostúpi pohľadávky voči Kupujúcemu podľa § 524 a nasl. zákona č. 
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho ako 
dlžníka a zároveň sa Zmluvné strany dohodli, že právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Predávajúceho v rozpore s 
dohodou podľa prechádzajúcej vety, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné. Súhlas Kupujúceho je zároveň platný 
len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný súhlas Zriaďovateľa.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava III
Obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Ulica: Klenová 1

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

28.05.2021 00:00:00 - 28.05.2021 00:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: ks
Požadované množstvo: 1,0000

3.4 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: 7 763,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

Strana 3 z 4 



4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 9 315,60 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 16.04.2021 10:38:01

Objednávateľ:
Národný onkologický ústav
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
ZENA-R Slovakia, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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