
Kúpna zmluva č. Z202111923_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Sídlo: Komenského 73, 04181 Košice, Slovenská republika
IČO: 00397474
DIČ: 2020486699
IČ DPH: SK2020486699
Bankové spojenie: IBAN: SK4281800000007000072225
Telefón: +421 907798949

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: MGP, spol. s r.o.
Sídlo: Šustekova 2, 85104 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00684023
DIČ: 2020318289
IČ DPH: SK2020318289
Bankové spojenie: IBAN: SK2211110000001135689006, BIC: UNCRSKBX
Telefón: +421254654841

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: PBS tablety a TRITON X-100
Kľúčové slová: chemikália, roztok, PBS
CPV: 24310000-0 - Základné anorganické chemikálie; 60000000-8 - Dopravné služby (bez 

prepravy odpadu)
Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: PBS tablety a TRITON X-100

Funkcia

PBS tablety a TRITON X-100 do laboratória. Chemikálie pre kultiváciu buniek , izoláciu DNA a následné analýzy a 
vyhodnocovanie vzoriek.

1. Tablety pre prípravu fosfátového fyziologického roztoku (PBS

2. TRITON X-100 - neiónový surfaktant (látka znižujúca povrchové napätie kvapalín pre uľahčenie odstránenia nečistôt zo 
vzoriek - napr. DNA) na regeneráciu membránových komponentov za miernych nedenaturačných podmienok.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

1. PBS tablety, 1 bal/200 tabliet bal 2

2. TRITON X-100, 1bal/500 ml bal 1

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika
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1. PBS (Phosphate Buffered Saline) tablety, Balenie: 
1x200 tabliet. pH: 7.3 - 7.5 (1 tableta/100 ml vody) pri 25
° C. PBS tablety sú vyváženou soľnou zmesou na ľahkú 
prípravu PBS pufra pre rôzne aplikácie vrátane prípravy 
reagencií, riedenia buniek pre prietokovú cytometriu a 
reagencií pre bunkové kultúry. Tablety boli špeciálne 
vyvinuté na použitie v imunonalýzach • Nie je potrebné 
vážiť a miešať chemikálie • Jedna tableta rozpustená v 
100 ml vody poskytne tlmivý roztok obsahujúci 0,01M 
fosfátu, 0,0027M KCI a 0,137M NaCI.

1. PBS tablety, 1 bal/200 tabliet

2. TRITON X-100. Balenie: 1x500 ml. CAS číslo: 
9002-93-1. *Vzorec: (C2H4O)x •C14H22O.* Molekulová 
hmotnosť: 250.382 g/mol*Kritická micelárna 
koncentrácia: 0.24 mM(lit.).* Špecifická hustota: 25 °/25 
°C=1.065 g/mL(Lit.)* Biochemicko-fyziologické účinky: 
Široko používaný neiónový surfaktant na regeneráciu 
membránových komponentov za miernych 
nedenaturačných podmienok.

2. TRITON X-100, 1bal/500 ml

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia

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.

Požaduje sa predložiť rozpočet ceny bez DPH, rozpis sadzby DPH a ceny s DPH do 2 pracovných dní od uzavretia zmluvy

Objednávateľ požaduje dodanie nového, nepoškodeného tovaru v originálnom balení.

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.

Splatnosť faktúry 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 ponúkne tovar, ktorý nevyhovuje 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 Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Košický
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Okres: Košice I
Obec: Košice - mestská časť Sever
Ulica: Komenského 73

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

14.06.2021 08:00:00 - 30.06.2021 14:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: bal
Požadované množstvo: 3,0000

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: 377,92 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 453,50 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 10.06.2021 11:38:01

Objednávateľ:
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
MGP, spol. s r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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