
Kúpna zmluva č. Z202121281_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne
Sídlo: Mederčská 39, 94501 Komárno, Slovenská republika
IČO: 17335655
DIČ: 2021015150
IČ DPH: 0
Bankové spojenie: IBAN: 0
Telefón: 0357700412

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: LABO - SK, s.r.o.
Sídlo: Slávičie údolie 102/A, 81102 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 36365556
DIČ: 2022195142
IČ DPH: SK2022195142
Bankové spojenie: IBAN: SK4511000000002626029672
Telefón: +4210244871050

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Zdravotnícky spotrebný materiál
Kľúčové slová: Pipetovacie špičky, 8-skúmavkový PCR strip, Nástavec
CPV: 33140000-3 - Zdravotnícky spotrebný materiál; 38437000-7 - Laboratórne pipety a 

príslušenstvo; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu); 38437110-1 - 
Pipetové hroty; 38437100-8 - Pipety

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Laboratórny, spotrebný materiál

Funkcia

spotrebný materiál pre laboratóriá

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Pipetovacie špičky s filtrom, sterilné, 50 - 1000 ul 
Pipetovacie špičky s filtrom, sterilné, 50 - 1000 ul, 
bezfarebné, sterilizované γ - žiarením, RNáza, DNáza, 
human DNA - free, necytotoxické, nepyrogénne, aerosol 
rezistentné, nízka priľnavosť kvapaliny, kompatibilmné s 
automatickými pipetami BRAND a EPPENDORF, 
1bal=10x96 ks

bal 5

8-skúmavkový PCR strip, objem 0,2 ml, LP, objem 0,2 
ml, bez uzáveru, nízky profil, číre, kompatibilné s 
termocyklérmi a RT PCR Bio-Rad C1000, CFX96 ;   
120ks/bal alebo ekvivalentné balenie

bal 3

8-vrchnákový PCR strip, plochý ultra číry pre PCR 
8-skúmavkové stripy a platne, opticky ultračíre, 
kompatibilné s termocyklérmi a RT PCR Bio-Rad C1000 
a CFX96;  120ks/bal alebo ekvivalentné balenie

bal 3
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Pipetovací nástavec pre krokovaciu pipetu  BRAND 
HANDYSTEP TOUCH 1,0 ml, sterilné Pipetovací 
nástavec pre krokovaciu pipetu Brand 1,0 ml, sterilné, 
individuálne balené

ks 100

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Uvedené konkrétne produkty sa požadujú z dôvodu validovaného protokolu na izoláciu a detekciu COVID 19. V prípade 
ponuky ekvivalentného produktu sa požaduje zvalidovanie protokolu v množstve najmenej 2x96 vzoriek na náklady dodávateľa
v laboratórnych podmienkach objednávateľa vo formáte jednoduchej aj multiplexnej reakcie.

Vrátane dopravy na miesto plnenia.

Nový, doposiaľ nepoužitý tovar

Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky požadované kvalitatívne a úžitkové vlastnosti uvedené v špecifikácii kvôli 
pokračujúcemu výskumu, aby neboli ovplyvnené výsledky porovnateľnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky voči objednávateľovi podľa § 
524 Občianskeho zákonníka plynúce z tejto zmluvy alebo súvisiace s touto zmluvu na tretí subjekt bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa.Právny úkon,na základe ktorého dodávateľ postúpi svoje pohľadávky bez 
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa na tretiu osobu, je podľa Občianskeho zákonníka neplatný. Akýkoľvek súhlas 
objednávateľa s postúpením pohľadávok je platný iba v prípade, ak naň bol udelený predchádzajúci písomný súhlas 
Ministerstva zdravotníctva SR.

V prípade ak sa po uzatvorení tejto zmluvy preukáže,že na relevantnom trhu existuje cena za rovnaké alebo porovnateľné 
plnenie ako je obsiahnuté v tejto zmluve a dodávateľ už preukázateľne v minulosti za takúto nižšiu cenu plnenie poskytol, resp.
ešte stále poskytuje, pričom rozdiel medzi nižšou cenou a cenou podľa tejto zmluvy je viac ako 5% v neprospech ceny podľa 
tejto zmluvy, zaväzuje sa dodávateľ poskytnúť objednávateľovi pre takéto plnenie objednané po preukázaní tejto skutočnosti 
dodatočnú zľavu vo výške rozdielu medzi ním a poskytovanou cenou podľa tejto zmluvy a nižšou cenou.

Kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za predmet kúpy na základe faktúry, ktorú predávajúci vystaví najskôr po dodaní 
tovaru a po doručení zástupcom kupujúceho podpísaného dodacieho listu preukazujúceho dodanie tovaru kupujúcemu. 
Dodávateľ tovaru je povinný vystaviť faktúru za dodávku tovaru, poskytnutie služby, resp. zhotovenia diela najneskôr do 
piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po dni v ktorom bol dodaný tovar, resp. poskytnutá služba, resp. zhotovené 
dielo.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Komárno
Ulica: Mederčská 39 (areál nemocnice)

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

29.10.2021 11:00:00 - 05.11.2021 12:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: bal
Požadované množstvo: 12,0000

3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.7, účinná zo dňa 2.8.2021 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

Strana 2 z 3 



IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 1 083,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 1 299,60 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021, 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 3.7, účinná zo dňa 02.08.2021,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121281

V Bratislave, dňa 27.10.2021 10:38:08

Objednávateľ:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska

Dodávateľ:
LABO - SK, s.r.o.
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z202121281


Zákazka


Identifikátor Z202121281


Názov zákazky Zdravotnícky spotrebný materiál


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/315038


Dodávateľ


Obchodný názov LABO - SK, s.r.o.


IČO 36365556


Sídlo Slávičie údolie 102/A, Bratislava, 81102, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 27.10.2021 6:01:02


Hash obsahu návrhu plnenia MLAk0GF+KGpd/rjR1ibLAS2294EO0AFGUMe9EJeN2xU=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Ponukane polozky splnaju pozadovane technicke parametre


Prílohy:
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